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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

I. Tinjauan Medis  

A. KEHAMILAN  

1. Definisi  

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari 

spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. 

Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan 

normal akan berlangsung daam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar 

atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 

3 trimester, di mana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, 

trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-27), dan trimester 

ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40). (Prawirohardjo, 2014: 

h. 213) 

2. Etiologi 

a. Pembuahan / Fertilisasi 

Bertemunya sel telur / ovum wanita dengan sel benih / 

spermatozoa pria.  

b. Pembelahan Sel (Zigot)  

Hasil pembuahan tersebut.  
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b. Nidasi 

Implantasi / Zigot tersebut pada dinding saluran reproduksi 

(pada keadaan normal : implantasi pada lapisan endometrium 

dinding kavum uteri).  

d. Pertumbuhan dan Perkembangan zigot-embrio-janin menjadi 

bakal individu baru (Sukarni, 2013; h. 65).  

Kehamilan dipengaruhi berbagai hormon: estrogen, progesteron, 

Human  Chorionic Gonadotropin (hCG) adalah hormon aktif 

khusus yang berperan selama awal masa kehamilan, berfluktuasi 

kadarnya selama masa kehamilan (Sukarni, 2013; h. 65). 

3. Fisiologis dan Psikologis Selama Kehamilan 

a) Perubahan fisiologis kehamilan  

(1) Sistem reproduksi  

(a) Uterus  

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk 

menerima dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, 

amnion) sampai persalinan. Uterus mempunyai kemampuan 

yang luar biasa untuk bertambah besar dengan cepat selama 

kehamilan dan pulih kembali seperti keadaan semula 

selama beberapa minggu setelah persalinan. Pada 

perempuan tidak hamil uterus mempunyai besar 70g dan 

kapasitas  10ml atau kurang. Selama kehamilan, uterus 
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akan berubah menjadi suatu organ yang mampu 

menampung janin, plasenta, dan cairan amnion rata-rata 

pada akhir kehamilan volume totalnya mencapai [ bahkan 

dapat mencapai 20] atau lebih dengan berat rata-rata 1100g. 

Pembesaran uterus meliputi peregangan dam 

penebalan sel-sel otot, sementara produksi miosis yang baru 

sangat terbatas. Bersamaan dengan hal itu terjadi akumulasi 

jaringan ikat dan elastik, terutama pada lapisan otot luar. 

Kerja sama tersebut akan meningkatkan kekuatan dinding 

uterus. Daerah korpus pada bulan-bulan pertama akan 

menebal, tetapi seiring dengan bertambahnya usia 

kehamilan akan menipis. Pad akhir kehamilan ketebalannya 

hanya sekitar 1,5 cm bahkan kurang. 

Pada awal kehamilan penebalan uterus distimulasi 

terutama oleh hormon esterogen dan sedikit oleh 

progesteron. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan uterus 

pada awal kehamilan mirip dengan kehamilan ektopik. 

Akan tetapi, setelah kehamilan 12 minggu lebih 

penambahan ukuran uterus didominasi oleh desakan dari 

hasil konsepsi. Pada awal kehamlan tuba fallopii, ovarium 

dan ligamentum rotundum berada sedikit di bawah apeks 

fundus, sementara pada akhir kehamilan akan berada 

sedikit di atas pertengahan uterus. Posisi plasenta juga 
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mempengaruhi penebalan sel-sel otor uterus, di mana 

bagian uterus mengelilingi tempat implantasi plasenta akan 

bertambah besar lebih cepat dibandingkan bagian lainnya 

sehingga akan menyebabkan uterus tidak rata. Fenomena 

ini dikenal dengan tanda Piscaseck.   

Pada minggu-minggu pertama kehamilan uterus 

masih seperti bentuk asllinya seperti buah avokad. Seiring 

dengan perkembangan kehamilannya, daerah fundus dan 

korpus akan membulat dan akan menjadi bentuk sferis pada 

usia kehamilan 12 minggu. Panjang uterus akan bertambah 

lebih cepat dibandingkan lebarnya sehingga akan berbentuk 

oval. Ismus uteri pada minggu pertama mengadakan 

hipertrofi seperti korpus uteri yang mengakibatkan ismus 

menjadi lebih panjang dan lunak yang dikenal dengan tanda 

Hegar.  

Pada akhir kehamilan 12 minggu uterus akan terlalu 

besar dalam rongga pelvis dan seiring perkembangannya, 

uterus akan menyentuh dinding abdominal, mendorong 

usus kesamping dan keatas, terus tumbuh hingga hamper 

menyentuh hati. Pada saat pertumbuhan uterus akan 

berotasi ke arah kanan, dekstrorotasi ini disebabkan oleh 

adanya rektosigmoid di daerah kiri pelvis. Pada triulan 

akhir ismus akan berkembang menjadi segmen bawah 
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uterus. Pada akhir kehamilan otot-otot uterus bagian atas 

akan berkontraksi hingga segmen bawah uterus akan 

melebur dan menipis. Batas antara segmen atas yang tebal 

dan segmen bawah yang tipis disebut dengan lingkaran 

retraksi fisiologis (Sarwono, 2014).. 

(b) Serviks 

Satu bulan setelah konsepsi serviks akan menjadi 

lebih lunak dan kebiruan. Perubahan imi terjadi akibat 

penambahan vaskularisasi dan terjadnya edema pada 

seluruh serviks, bersamaan dengan terjadinya hpertrofi dan 

hiperplasia pada kelenjar-kelenjar serviks. Berbeda kontras 

dengan korpus, serviks hanya memiliki 10-15% otot polos. 

Jaringan ikat ekstraselular serviks terutama kolagen tipe 1 

dan 3 dan sedikit tipe 4 pada membrane basalis. Di antara 

molekul-molekul kolagen ini, berkatalasi 

glikosaminoglikan dan proteoglikan, terutama dermatan 

sulfat, asam hialuronat, dan heparin sulfat. Juga ditemukan 

fibronektin dan elastin di antara serabut kolagen. Rasio 

tertinggi elastin terhadap kolagen terdapat di ostium 

interna. Baik elastin maupun otot polos semakin menurun 

jumlahnya mukai dari ostium interna ke ostium eksterna.  

Pada peremuan yang tidak hamil berkass kolagen 

pada serviks terbungkus rapat dan tidak beraturan. Selama 
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kehamilan, kolagen secara aktif disintesis dan secara terus 

menerus diremodel oleh kolagenase intraselular yang 

menyingkirkan struktur prokolagen yang tidak sempurna 

unruk mencegah pembentukan kolagen yang lemah, dan 

kolagenase ekstraselular yang lembat akan melemahkan 

matriks kolagen agar persalinan dapat berlangsung normal. 

Pada akhir trimester pertama kehamilan, berkas 

kolagen menjadi kurang kuat terbungkus. Hal ini terjadi 

akibat penurunan konsentrasi kolagen secara keseluruhan. 

Dengan sel-sel otot polos dan jaringan elastis, serabut 

kolagen bersatu dengan arah paralel terhadap sesamanya 

sehingga serviks menjadi lunak dibandingkan  dengan 

kondisi tidak hamil, tetapi tetap mampu mempertahankan 

kehamilan. 

Pada saat kehamilan mendekati aterm, terjadi 

penurunan lebih lanjut dari konsentrasi kolagen. 

Konsentrasinya menurun secara nyata dari keadaan yang 

relatif dilusi dalam keadaan menyebar (dispersi) dan ter-

remodel menjadi serat. Dispersi meningkat oleh 

peningkatan rasio dekorin terhadap kolagen.  

Karena serabut terdispersi, konsentrasi air 

meningkat seperti juga halnya asam hialuronat dan 

glikosaminoglikan. Asam hialuronat disekresikan oleh 
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fibroblast dan memiliki afinitas yang tinggi terhadap 

molekul air. Penurunan konsentrasi kolagen lebih lanjut ini 

secara klinis terbukti dengan melunaknya serviks. Beberapa 

perubahan ini berhubungan dengan disperse kolagen yang 

terjadi lebih awal pada kehamilan dan mengakibatkan 

keaddan patologis seperti serviks inkompeten (Sarwono, 

2014).. 

(c) Ovarium  

Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan 

pematangan folikel baru juga ditunda. Hanya satu korpus 

luteum yang dapat ditemukan di ovarium. Folikel ini akan 

berfungsi maksimal selam 6-7 minggu awal kehamilan dan 

setelah itu akan berperan sabagai penghasil progesteron 

dalm jumlah yang relatif minimal. 

Relaksin, suatu hormon protein yang mempunyai 

struktur mirip dengan insulin dan insulin like growth I & II, 

disekresikan oleh korpus luteum, desidua, plasenta dan hati. 

Aksi biologi utamanya adalah dalam proses remodelling 

jaringan ikat pada saluran reproduksi, yang kemudian akan 

mengakomodasi kehamilan dan keberhasilan proses 

persalinan. Perannya belum diketahui secara menyeluruh, 

tetapi diketahui mempunyai efek pada perubahan struktur 
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biokimia serviks dan kontraksi myometrium yang akan 

berimplikasi pada kehamilan preterm (Sarwono, 2014).. 

(d) Vagina dan Perineum  

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan 

hiperemia terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum 

dan vulva, sehingga pada vagina akan terlihat berwarna 

keunguan yang dikenal dengan tanda Chadwick. Perubahan 

ini meliputi penipisan mukosa dan hilangnya sejumlah 

jaringan ikat dan hipertrofi dari sel-sel otot polos. 

Dinding vagina mengalami banyak peruabahan 

yang merupakan persiapan untuk mengalami peregangan 

pada waktu persalinan dengan meniingkatnya ketebalan 

mukosa, mengendornya jaringan ikat, dan hipertrofi sel otot 

polos. Perubahan ini mengakibatkan bertambah panjangnya 

dinding vagina. Papilla mukosa juga  mengalami hipertrofi 

dengan gambaran seperti paku sepatu(Sarwono, 2014). 

b) Perubahan Psiklogis Kehamilan 

Kehamilan dianggap sebagai waktu krisis yang diakhiri 

dengan kelahiran bayi. Selama kehamilan kebanyakan ibu 

mengalami perubahan psikologis dan emosional. Perubahan 

psikologis dan emosional ini tampaknya berhubungan dengan 

perubahan biologis yang dialami ibu selama kehamilan. Emosi ibu 
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hamil cenderung labil. Reaksi ini yang ditunjukkan terhadap 

kehamilan dapat saja berlenihan dan mudah berubah-ubah. 

Oleh karena perubahan psiklogis secara spesifik dpat 

diduga berdasarkan perubahan biologis selama kehamilan. 

Perubahan psikologis ini dapat dibagi berdsarkan trimester 

kehamilan. Sebagai seorang bidan, dengan menyadari adanya 

perubahan-perubahan tersebut pada ibu hamil dapat memberikan 

dukungan dan memperlihatkan keprihatinan, kekhawatiran, 

ketakutan dan pertanyaan-pertanyaannya.  

Perubahan psikologis selama hamil kebanyakan wanita 

mengalami peruabhaan psikologis diantaranya adalah : 

(1) Perubahan psikologis pada kehamilan trimester I 

Trimester pertama sering dianggap sebagai periode 

penyesuaian. Penyesuaian terhadap kenyataan bahwa ia sedang 

mengandung. Sebagian wanita merasa sedih tentang kenyataan 

bahwa ia hamil. Kurang lebih 80% wanita mengalami 

kekecewaan, penolakan, kecemasan, depresi dan kesedihan. 

Beberapa wanita yang telah merencanakan kehamilan atau 

berusaha keras untuk hamil, mmerasa senang sekalligus tidak 

percaya bahwa dirinya telah hamil dan mencari tanda bukti 

kehamilan pada setiap jengkal tubuhnya. 
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(a) Stress yang terjadi pada krhamilan trimester1  

Ada 2 tipe stress yaitu negative dan positif, kedua stress 

ini dapt mempengaruhi reaksi individu. Ada pula yang 

bersifat intrinsic dan ekstrinsik.  

Stress intrinsic berhubungan dengn tujuan pribadi dari 

individu yang mana individu berusaha untuk membuat 

sempurna mungkin baik dalam kehidupan pribadinya 

maupun dalam kehidupan sosialnya seacar professional. 

Stress ekstrinsik timbul karena fktor eksternal seperti rasa 

sakit kehilangan, kesendirian dan mana reproduksi.  

Respon psikologis kehamilan triwulan pertama : 

Reaksi psikologis dan emosi timbul pada beberapa wanita: 

Kecemasam, Kegusaran, Ketakutan, Perasaan panic 

Terhadap kehamilan dan segala akibatnya. Reaksi 

terhadap ketidak pastian hamil sangat individual: ibu dapat 

saja menjadi gembira, ada pula yang merasa takut 

terhadap adanya kemungkinan kehamilan, dan mengharap 

bukan petunjuk adanya kehamilan saat ini. Biasanya 

mereka mencari kepastian dari dokter, bidan atau perawat 

dalam waktu dua belas minggu pertama tidak haid dan 

mengharap bukan petunjuk adanya kehamilan saat ini. 
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(2) Perubahan psikologis pada kehamilan trimester II 

(a) Fase prequickening 

Selama akhir trimester pertama dan masa prequickening pada 

trimester kedua, ibu hamil mengevaluasi lagi hubungannya dan 

segala aspek di dalamnya dengan ibunya yang telah terjadi 

selama ini. Ibu menganalisa dan mengevaluasi kembali segala 

hubungan interpersonal yang telah terjadi dan akan menjadi 

basis/dasar bagaimana ia mengembangkan hubungan dengan 

anak yang akan dilahirkannya. Proses yang terjadi dalam masa 

pengevaluasian kembali ini adalah perubahan identitas dari 

penerima kasih saying (dari ibunya) menjadi pemberi kasih 

saying (persiapan menjadi seorang ibu). 

(b) Fase postquickening 

Setelah ibu hamil merasakan quickening, identitas keibuan yang 

jelas akan muncul. Ibu hamil akan fokus pada kehamilam dan 

persiapan menghadapi peran baru sebagai seorang ibu. 

Perubahan ini bias menyebabkan kesedihan meninggalkan 

peran lamanya sebelum kehamilan, terutama pada ibu yang 

mengalami hamil pertama kali dan wanita karir. Ibu harus 

diberikan pengertian bahwa ia tidak harus membimbing segala 

peran yang ia terima sebelum kehamilannya. Pada wanita 

multigravida, peran baru artinya bagaimana ia menjelaskan 

hubungan dengan anaknya yang lain dan bagaimana bila nanti 
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ia harus meninggalkan rumahnya untuk sementara pada proses 

persalinan.  

Pergerakan bayi yang dirasakan membantu ibu membangun 

konsep bahwa bayinya adalah individu yang terpisah dari 

dirinya. Hal ini menyebabkan perubahan focus pada bayinya. 

Pada saat ini, jenis kelamin bayi tidak begitu dipikirkan karena 

perhatian utama adalah kesejahteraan janin (kecuali beberapa 

suku yang menganut system patrilineal/ matrilineal). 

(3) Perubahan psikologis pada trimester III  

Trimester tiga sering disebut perode ini wanita mulai menyadari 

kehadiran bayinya sebagai makhluk yang terpisah  sehingga ia 

tidak sabra menanti kehadiran sang bayi. Persaan was-was 

mengingat bayi dapat lahir kapanpun, membuatnya berjaga-jaga 

dan memperhatikan serta menunggu tanda dan gejala persalinan 

normal.  

Respon psikologi Triwulan Ketiga, calon ibu sudah menyesuaikan 

diri. Kehidupan psikologik-emosional dikuasai oleh perasaan dan 

pikiran mengenai persalinan yang akan dating.  

Ada dua golongan wanita yang perlu mendapat perhatian. Wanita 

dengan pengalaman tidak menyenangkan dalam  

kehamilan/persalinan sebelumnya dan primigravida yang 

mendengar pengalaman menakutkan dari wanita lain. Multipara 

lanjut usia, kehamilan dan persalinan normal dan lancar. 
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Kecemasan khawatir bukan pada dirinya tetapi pada janin dan anak  

yang  lain. Pada kedua keadaan ini penting pengertian dari dokter, 

bidan dan keluarga. 

Pendekatan  psikologis yang tepat, kepercayaan pada dokter dan 

bidan akan meringankan beban penderitaannya, menyelamatkan 

ibu dan bayi. Kerentanan, kerentanan meningkat pada triwulan 

hamil 7 bulan, sering merasakan bayi yang amat berharga dapat 

saja hilang/mengalami hal buruk bila tidak dilindungi sepanjang 

waktu, menghindari tempat ramai karena tidak mampu melindungi 

janinnya, merasakan sangat mendambakan suaminya, 

meningkatnya kebergantungan pada pasangan pada akhir-akir 

minggu kehamilan, dalam sehari dapat berulang-lang menelpon.  

4. Tanda dan Gejala 

Tanda-tanda  kehamilan menurut  Manuaba  2010  hal  107-109 yaitu 

sebagai berikut : 

a. Tanda Presumptif:  

1) Amenorea (tidak mendapat haid/tidak haid) 

Wanita harus mengetahui tanggal hari pertama haid terakhir (HT) 

agar dapat ditaksir umur kehamilan dan hari perkiraan lahir 

(HPL), yang dihitung dengan menggunakan rumus dari Neagele: 

HPL= (hari HT+7) dan (bulan HT-3) dan (tahun HT-1). 
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2) Mual dan muntah (nausea and vomiting) 

Biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan hingga 

akhir triwulan pertama kehamilan hingga akhir triwulan pertama. 

Karena sering terjadi pada pagi hari, disebut morning sickness 

(sakit pagi). Apabila timbul mual dan munta berlebih karena 

kehamilan, disebut hiperemesis gravidarum.  

3) Mengidam (ingin makan khusus) 

Ibu hamil sering meminta makanan atau minuman tertentu 

terutama pada bulan-bulan triwulan pertama. Mereka juga tidak 

tahan suatu bau-bauan. 

4) Pingsan  

Jika berada pada tempat keramaian yang sesat dan padat, sering 

wanita yang sedang hamil dapat pingsan.  

5) Tidak ada selera makan (anoreksia) 

Hannya berlangsung pada triwulan pertama kehamilan, kemudian 

nafsu makan timbul kembali. 

6) Lelah (fatigue) 

7) Payudara membesar, tegang sedikit nyeri, disebabkan karena 

pengaruh esterogen dan progresteron yang merangsang duktus 

dan alveoli payudara. Kelenjar Montgomery terlihat lebih 

membesar. 

8) Miksi sering, karena kandung kemih tertekan oleh rahim yang 

membesar. Gejala itu akan hilang pada triwulan kdeua kehamilan. 
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Pada akhir kehamilan gejala tersebut muncul kembali karena 

kandung kemih ditekan oleh kepala janin. 

9) Konstipasi/Obstipasi karena tonus otot-otot usus menurun oleh 

pengaruh hormon steroid. 

10)  Pigmentasi kulit oleh pengaruh hormon kortikosteroid plasenta, 

dijumpai di muka (chloasma gravidarum), areola payudara, leher, 

dan dinding perut (linea nigra= grisea). 

11)  Pemekaran vena-vena (varises) dapat terjadi pada kaki, betis, dan 

vulva, biasanya dijumpai pada triwulan akhir. 

b. Tanda khamilan pasti  

Pada ibu yang diyakini sedang dalam kondisi hamil maka 

dalam pemeriksaan melalui USG (ultrasnografi) adanya gambaran 

janin. Ultrasonografi memungkinkan untuk mendeteksi jantug 

kehamilan (gestasional sac) pada mingg ke-5 sampai ke-7, 

pergerakan jantung biasanya terlihat pada 42 hari setelah konsepsi 

yang normal atau sekitar minggu ke-8, melalui pemeriksan USG, 

dapat diketahui juga panjang, kepala dan bokong (trown-sump 

lenghth/RTI) janin dan merupakan metode yang akurat dalam 

menentukan usia kehamilan. 

Pemeriksaan merasakan gerakan janin dalam Rahim pada 

usia 20 minggu, terlihat adanya gambaran kerangka janin dengan 

pemeriksaan radiologi, terdengar adanya denyut jantung janin, 

melalui pemeriksaan dengan ultrasonografi Doppler dapat di 
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deteksi dengan denyut jantung janin pada minggu ke-8 sampai 

minggu ke12 setelah menstruasi terakhhir dengan stetoskop leanec 

denyut jantung terdeteksi pada minggu ke-18 sampai minggu ke-20 

(Yeyeh Ai, 2009).  

5. Pemeriksaan penunjang  kehamilan  

a) Ultrasonografi  

Pemeriksaan USG merupakan suatu metode diagnostik 

dengan menggunakan gelombang ultrasonic untuk mempelajari 

morfologi dan fungsi suatu organ berdasarkan gambaran eko dari 

gelombang ultrasonic yang dipantulkan oleh organ. 

Morfologi dan fungsi organ janin dapat dipelajari secara 

kasat mata dengan menggunakan USG 2 dimensi (USG 2-D) jenis 

real-time. Fungsi hemodinamik uterus-plasenta-janin dapat 

dipelajari dengan lebih mudah dan akurat dengan teknik 

pemeriksaan Doppler (color Doppler dan pulsed Doppler). Dala 

decade terakhir ini telah dikembangkan teknik pemeriksaan USG 

3-dimensi (USG 3-D), baik jenis 3-D static maupun 3-D real-time 

(USG 4-dimensi atau live 3-D). melalui USG 3-D morfologi, 

perilaku, dan sirkulasi janin-plasenta dapat dipelajari dengan lebih 

mudah dan jelas berdasarkan aspek 3 dimensi (Prawirohardjo, 

2014; h. 247). 
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(1) Pemeriksaan Darah 

(a) Golongan darah dan cross match.   

(i) Pemeriksaan darah lengkap termasuk trombosit  

Kadar haemoglobin dan hematokrit dalam kasus 

perdarahan. Sehingga harus diupayakan kadar Hb > 

10g% dan Ht >305. 

(ii) Jumlah dan hitung jenis leukosit berguna dalam 

memprediksi infeksi. Pada kasus demam tanpa 

tanda-tanda lokasi infeksi, bila jumlah leukosit > 

15.000/mm berkaitan dengan infeksi bakteri sebesar 

50%.  

(iii) Pemeriksaan ureum dan sreatinin untuk menilai 

fungsi ginjal dan dehidrasi berat. 

(iv) Pemeriksaan glukosa darah. 

(v) Pemeriksaan pH darah dan elektrolit (HCO3, Na< 

K dan CI). 

6. Penatalaksanaan Medis 

Pengawasan antenatal memberikan manfaat dengan ditemukannya 

berbagai kelainan yang menyertai kehamilan secara dini, sehingga dapat 

diperhitungkan dan dipersiapkan langkah-langkah dalam pertolongan 

persalinannya. Ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pengawasan 

antenatal sebanyak 4 kali, yaitu pada setiap trimester, sedangkan trimester 

terakhir sebanyak dua kali (Manuaba, 2010; h.109-110). 
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a) Kunjungan berkala asuhan antenatal  

Pelayanan kesehatan bu hamil diwujudkan melalui pemberian 

pelayanan antenatal sekurang-kurangnya empat kali selama 

kehamilan, dengan ditribusi waktu minimal satu kali pada trimester 

pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester 

kedua (usia kehamian 12-24 minggu), dan sua kali pada trimester 

ketiga (umur kehamilan 24 minggu-bersalin). Standard waktu 

pelaynan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan 

terhadap ibu hamil atau janin berupa deteksi dini faktor resiko, 

pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan. 

Pelayanan antenaltal yang diberikan kepada ibu hamil diupayakan 

memenuhi standarkualitas, yaitu : 

(1) Penimbangan berat bandan dan pengkuran tinggi badan.  

(2) Pengukuran tekanan darah. 

(3) Pengukuran lingkar lengan atas (LILA). 

(4) Pengukuran tinggi puncak Rahim (fundus uteri). 

(5) Penentuan status imunisasi TT dan pemberian imunisasi TT 

sesuai status imunisasi. 

(6) Pemberian tabltel tambah darah minima 90 tablet selama 

kehamilan. 

(7) Penentuan presentasi janin dan DJJ. 

(8) Pelaksanaan temuwicara atau pemberian komunikasi 

interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana. 
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(9) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes 

haemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urine dan 

pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan 

sebelumnya). 

(10)  Tatalaksana kasus  

(Kemenkes RI, 2015; h. 105-106).                  

b) Menilai kesejahteraan janin  

Untuk menilai kesejahteraan janin pada ehamilan resiko tinggi 

dapat dilakukan berbagai jenis pemeriksaan atau pengumpulan 

informasi, baik yang diperoleh dari ibu hamil maupun pemeriksaan 

oleh petugas kesehatan. Pemeriksaan yang memerlukan peralatan 

canggih umumnya dilakukan dengan peralatan pencatat denyut 

jantung janin (kardiotokografi) dan peralatan ultrasonografi yang 

disebut dengan pemeriksaan profil biofisik janin (biopysuc profile).            

c) Edukasi kesehatan bagi ibu hamil 

Beberapa informasi penting tersebut adalah sebagai berikut. 

(1)  Nutrisi yang adekuat 

Jumlah kalori yang diperlukan setiap harinya adalah 2000 kalori. 

Jumlah protein yang diperlukan ibu hamil adalah 85 gram per 

hari. Kalsium ibu hamil 1.5 gram per hari. Zat besi dengan 

jumlah 30mg/hari. Asam folat yang dibutuhkan oleh ibu hamil 

adalah 400 mikrogram per hari.  
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(2)  Perawatan payudara  

Basuhan lembut setiap hari pada areola dan putting susu akan 

dapat mengurangi retak dan lecet pada area tersebut.  

(3)  Perawatan gigi  

Papling tidak dinbutuhkan dua kali pemeriksaan gigi selama  

kehamilan, aitu pada trimester peratam dan trimester ketiga.) 

(4) Kebersihan tubuh dan pakaian 

Perubahan anatomi pada perut, area genetalia/lipat paha dan 

payudara menyebabkan lipatan-lipatan kulit menjadi lebih 

lembab dan maudah terintervensi olwh mikroorganisme 

(Sarwono, 2014; h. 286-287). 

7. Komplikasi dalam kehamilan 

a) Anemia  

(1) Definisi  

Anemia merupakan suatu keadaan adanya penurunan kadar 

haemoglobin, hematokrit dan jumlah eritrosit dibawah nilai 

normal. Pada penderita anemia, lebih sering disebut kurang 

darah, kadar sel darah merah (Hemoglobin/Hb) dibawah 

normal. Penyebabnya bias karena kurangnya zat gizi unruk 

pembentukan darah, misalnya zat besi, asam folat dan vitamin 

B12, tetapi yang sering terjadi adalah anemia karena 

kekurangan zat besi.  
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(2) Patofisiologi  

Perubahan hematologic sehubungan dengan kehamilan adalah 

oleh karena perubahan sirkulasi yang semakin meningkat 

terhadap plasenta dan pertumbuhan payudara.  

(3) Etiologi  

Hipervolemia, menyebabkan terjadinya pengenceran darah, 

pertambahan darah tidak seimbang dengan pertambahan 

plasma, kurangnya zat besi dalam makanan, kebutuhan zat besi 

meningkat.  

(4) Gejala klinis  

Gejala-gejala dapat berupa kepala pusing, palpitasi, berkunang-

kunang, perubahan jaringan epitel kuku, gangguan system 

neurumuskular, lesu, lemah, lelah, dysphagia dan pembesaran 

kelenjar limpa. Bila kadar Hb <7gr/dl makan gejala dan tanda 

anemia akan jelas. 

(5) Dampak  

Anemia pada ibu hamil bukan tanpa resiko menurut penelitian, 

tingginya angka kematian ibu berkaitan erat dengan anemia. 

Anemia juga menyebabkan rendahnya kemampuan jasmani 

karena sel-sel tunuh tidak cukup mendapat pasokan oksigen. 

Pada wanita hamil, anemia meningkatkan frekuensi komplikasi 

pada kehamilan dan persalinan (Yeyeh Ai, 2010; h. 114-115). 
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b) Hipertensi  

(1) Definisi  

Hipertensi karena kehamilan yaitu : Tekanan darah yang lebih 

tinggi dari 140/90 mmHg yang disebabkan karena kehamilan 

itu sendiri, memiliki potensi yang menyebabkan gangguan 

serius pada kehamilan.  

Nilai normal tekanan darah seseorang yang disesuaikan dengan 

tingkat aktifitas dan kesehatan secara umum adalah 

120/80mmHg. Tetapi secara umum, angka pemeriksaan 

tekanan darah menurun saat tidur dan meningkat diwajtu 

beraktifitas atu berolahraga.  

(2) Patofisiologi  

Peningkatan kecepatan denyut jantung, peningkatan volume 

sekuncup/curah jantung yang bermasalah lama. Peningkatan 

tekanan darah perifer (TPR) yang berlangsung lama. 

(3) Manifestasi klinis  

Gejala yang biasanya muncul pada ibu yang mengalami 

hipertensi pada kehamilan harus diwaspadai jika ibu mengeluh: 

nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual, muntah 

akibat peninkatan tekanan intrakranium, penglihatan kabur, 

ayunan langkah yang tidak mantap, nokturia, oedema dependen 

dan pembengkakan. 
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(4) Kalsifikasi Hipertensi 

Kehamilan yang menyebabkan hipertensi atau hipertensi yang 

timbul sebagian akibat kehamilan dan akan menghilang pada 

masa nifas seperti : Hipertensi tanpa proteinurin atau oedema, 

Preeklampsia dengan atau tanpa proteinurin dan oedema, yaitu 

preeclampsia ringan dan preeclampsia berat, Eklampsia, 

hipertensi kronis kehamilan yang memperburuk hipertensi, 

hipertensi sementara (trsnsient hypertension) .  

(5) Pencegahan  

Dengan mengubah kearah gaya hidup sehat, tidak terlalu 

banyak pikiran, mengatur diet/pola makan seperti rendah 

garam, rendah kolesterol dan lemak jenuh, meningkatkan 

konsumsi bauh dan sayuran, tidak mengkonsumsi alkohl dan 

rokok, perbanyak makan mentimun, belimbing dan juga juice 

apel dan seledri setiap pagi bagi yang mempunyai keluarga 

riwayat penyumbatan arteri dapat meminum juice yang 

dicampur dengan susu nnfat yang mengandung omega 3 tinggi.  

c) Pre eklampsia  

(1) Definisi  

Preeklampsia adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, 

proteinuria dan edema yang timbul karena kehamilan. Penyakit 

ini umumnya terjadi dalam triwulan ketiga pada kehamilan, 

tetapi dapat terjadi sebelumnya misalnya pada mola hidatidosa. 
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(2) Etiologi 

Penyebab saat ini tidak bias diketahui dengan pasti, walaupun 

penelitian yang dilakukan terhadap penyakit ini sudah 

sedemikian maju.  

(3) Patofisiologi  

Vasokontriksi merupakan dasar pathogenesis PE-E. 

vasokontriksi menimbulkan peningkatan total perifer resisten 

dan menimbulkan hipoksia hipertensi. Adanya vasokontriksi 

juga akan menimbulkan hipoksia pada endotel setempat, 

sehingga terjadi kerusakan endotel, kebocoran arteriole disertai 

perdarahan mikro pada tempat endotel.  

Pada PE-E serum anti oksidan kadarnya menurun dan plasenta 

menjadi sumber terjadinya peroksidase lemak.  

(a) Jenin-jenis preeclampsia  

(i) Preeclampsia ringan adalah timbulnya hipertensi 

disertai proteinurine dan atau edema setelah umur 

kehamilan 20 minggu atau segera setelah 

kehamilan. Gejala ini dapat timbul sebelum umur 

kehamilan 20 minggu pada penyakit trofoblas. 

Penyebab preeclampsia ringan belum diketahui 

secara jelas. Penyakit ini dinanggap sebagai 

“maladaptation syndrome” akibat vasospasme 

general dengan segala akibatnya. 
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(ii) Preeclampsia berat adalah suatu komplikasi 

kehamilan yang ditandai dengan timbulnya 

hipertensi 160/110mmHg atau lebih disertai 

proteinurin dan/atau edema pada kehamilan 20 

minggu atau lebih (Yeyen Ai, 2010). 

d) Hipertensi Gravidarum 

Adalah mual dan muntah yang berlebihan pada wanita hamil sampai 

mengganggu pekerjaan sehari-hari karena keadaan umumnya menjadi 

buruk, karena terjadi dehidrasi (Mochtar, 2012; h. 141). 

e) Abortus  

Abortus (keguguran) adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin 

dapat hidup diluar kandungan. Umur kehamilan kurang dari 28 minggu 

(1) Abortus imminens yaitu keguguran belum terjadi sehingga 

masih bisa diperhatikan. 

(2) Abortus insipiens adalah proses keguguran yang sedang 

berlangsung. 

(3) Abortus inkompletus (keguguran bersisa). 

(4) Abortus kompletus (keguguran lengkap). 

(5) Missed abortion (janin yang telah mati didalamanya)  

(Mochtar, 2012) 
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B. PERSALINAN  

1. Definisi  

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin + 

uri) yang dapat hidup didunia luar, dari rahim melalui jalan lahir atau 

dengan jalan lain (Mochtar, 2012;h.69). 

Persalinan adalah proses pngeluaran hasil konsepsi (janin dan 

plasenta) yang teah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan 

melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa 

bantuan (kekuatan sendiri). Proses ini dimulai dengan adanya 

kontraksi persalinan sejati, yang ditandai dengan perubahan serviks 

secara progresif dan diakhiri dengan kelahiran plasenta 

(Sulistyawati,2010; h. 4). 

2. Mekanisme/Tahapan Persalinan 

a) Kala I (pembukaan)  

Pasien dikatakan dalam tahap persalinan kala 1, jika sudah terjadi 

pembukaan serviks dan kontraksi terjadi teratur minimal 2 kali 

dalam 10 menit selama 40 detik. Kala 1 adalah pembukaan yang 

berlangsung antara pembukaan 0-10 cm (pembukaan lengkap). 

Proses ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase laten (8jam) dimana 

serviks membuka sampai 3cm dan fase aktif (7jam) dimana serviks 

membuka 3-10cm. kontraksi lebih kuat dan sering terjadi selama 

fase aktif. Pada permulaan his, kala pembukaan berlangsung tidak 

begitu kuat sehingga parturient (ibu yang sedang bersalin) masih 
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dapat berjalan-jalan. Lamanya kala 1untuk primigravida 

berlangsung selama 12 jam sedangkan pada multigravida sekitar 8 

jam. Berdasarkan Kurve Friedman, diperhitungkan pembukaan 

primigravida 1cm per jam dan pembukaan multigravida 2 cm per 

jam. Dengan perhitungan tersebut maka waktu pembukaan lengkap 

dapat diperkiraan. 

b) Kala II (Pengeluaran) 

Kala II adalah kala pengeluaran bayi, dimulai dari pembukaan 

lengkap sampai bayi lahir. Uterus dengan kekuatan hisnya 

ditambah kekuatan meneran akan mendorong bayi hingga lahir. 

Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam 

pada multigravida. Diagnose persalinan kal II ditegakkan dengan 

melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan 

sudah lengkap dan kepala janin sudah tampak divulva dengan 

diameter 5-10 cm. 

Gejala utama kala II adalah sebagai berikut. 

(1) His semakin kuat dengan interval 2-3 menit, dengan durasi 50-

100 detik. 

(2) Menjelang akhir kala 1, ketuban pecah yang ditandai dengan 

pengeluaran cairan secara mendadak. 

(3) Ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap diikuti 

keinginan meneran karena tertekannya fleksus frankenhouser.  
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(4) Dua kekuatan, yaitu his dan meneran akan mendorong kepala 

bayi sehingga kepala membuka pintu; suboksiput sebagai 

bertindak hipomochlion, berturut-turut lahir ubun-ubun besar, 

dahi, hidung dan muka, serta kepala seluruhnya. 

(5) Kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putaran paksi luar, 

yaitu penyesuaian kepala pada punggung. 

(6) Setelah putaran paksi luar berlangsung, maka persalinan bayi 

ditolong dengan jalan berikut. 

(a) Pegang kepala pada tulang oksiput dan bagian bawah dagu, 

kemudian ditarik curam ke bawah untuk melahirkan bahu 

depan, dan curam ke atas untuk melahirkan bahu belakang. 

(b) Setelah kedua bahu bayi lahir, ketiak dikait untuk 

melahirkan sisa badan bayi. 

(c) Bayi lahir diikuti oleh sisa air ketuban. 

(d) Lamanya kala II untuk primigravida 50 menit dan 

multigravida 30 menit. 

c) Kala III (Pelepasan Plasenta) 

Kala III adalah waktu untuk pelepasan dan pengeluaran plasenta. 

Setelah kala II yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit, 

kontraksi uterus berhenti sekitar 5-10 menit. Dengan lahirnya bayi 

dan proses retraksi uterus, maka plasenta lepas dari lapisan 

Nitabusch. Lepasnya plasenta sudah dapat diperkirakan dengan 

memperhatikan tanda-tanda sebagai berikut. 
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(1) Uterus menjadi berbentuk bundar. 

(2) Uterus terdorong ke atas, karena plasenta dilepas ke segmen 

bawah rahim. 

(3) Tali pusat bertambah panjang. 

(4) Terjadi perdarahan. 

Melahirkan plasenta dilakukan dengan dorongan ringan secara 

crede pada fundus uterus. 

Sebab-sebab terlepasnya plasenta 

(a) Saat bayi dilahirkan, rahim sangat mengecil dan setelah bayi 

lahir uterus merupakan organ dengan dinding yang tebal dan 

rongganya hampir tidak ada. Posisi fundus uterus turun sedikit 

dibawah pusat, karena terjadi pengecilan uterus, maka tempat 

perlekatan plasenta juga sangat mengecil. Plasenta harus 

mengikuti proses pengecilan ini hingga tebalnya menjadi dua 

kali lipat daripada permulaan persalinan, dank arena 

pengecilan tempat perlekatannya maka plasenta menjadi 

berlipat-lipat pada bagian yang terlepas dari dinding rahim 

karena tidak dapat mengikuti pengecilan dari dasarnya. Jadi 

faktor yang paling penting dalam pelepasan plasenta ialah 

retraksi dan kontraksi uterus setelah anak lahir. 

(b) Di tempat pelepasan plasenta yaitu antara plasenta dan desidua 

basalis terjadi perdarahan, karena hematom ini membesar 
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maka seolah-olah plasenta terangkat dari dasarnya oleh 

hematom tersebut sehingga daerah pelepasan meluas. 

d) Kala IV (Observasi) 

Kala IV mulai dari lahirnya plasenta selama 1-2 jam. Pada kala IV 

dilakukan observasi terhadap perdarahan pascapersalinan, paling 

sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

(1)  Tingkat kesadaran pasien. 

(2)  Pemeriksaan tanda-tanda vital : tekanan darah, nadi, dan 

pernapasan. 

(3)  Kontraksi uterus. 

(4)  Terjadinya perdarahan. Perdarahan dianggap masih normal bila 

jumlahnya tidak melebihi 400-500 cc (Sulistyawati, 2010; h. 

79). 

3. Asuhan Persalinan Normal 

1) Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala II 

a. Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. 

b. Ibu merasakan regangan yang semakin meningkat pada 

rectum dan vagina. 

c. Perineum tampak menonjol. 

d. Vulva dan sfingter ani membuka. 

2) Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan 

esensial untuk menolong persalinan dan menatalaksana 
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komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Untuk asfiksia tempat 

datar dan keras, sediakan 2 kain dan 1 handuk bersih dan 

kering, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60cm dari tubuh 

bayi. 

a. Menggelar kain di atas perut ibu, tempat resusitasi dan 

ganjal bahu bayi.  

b. Menyiapkan oksitosin 10 unit alat suntik steril sekali 

pakai di dalam partus set. 

3) Memakai celemek plastic. 

4) Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, 

mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian 

keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang 

bersih dan kering. 

5) Pakai sarung tangan DTT untuk melakukan periksa dalam. 

6) Memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik (gunakan 

tangan yang memakai sarung tangan DTT dan steril). 

Pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. 

7) Membersihkan vulva dan perineum, menyeka dengan hati-

hati dari depan ke belakang menggunakan kapas atau kasa 

yang dibasahi air matang (DTT) 

a. Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi 

tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke 

belakang. 
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b. Buang kapas atau kaa pembersih (terkontaminasi) dalam 

wadah yang tersedia. 

c. Ganti sarung tangan jika terkontaminasi (dekontaminasi, 

lepaskan dan rendam dalam larutan klorin 0,5%). 

8) Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan 

pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. 

a. Bila selaput ketuban belum pevah dan pembukaan sudah 

lengkap maka lakukan amniotomi. 

9) Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan 

tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan 

klorin 0,5%, kemudian membuka sarung tangan dalam 

keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 

0,5%. 

10) Periksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi/saat 

relaksasi uterus, untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas 

normal (120-160x/menit). 

a. Mengambil tindakan yang sesuai jika Djj tidak normal. 

b. Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, Djj, 

dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada 

patograf. 

11) Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan 

keadaan janin baik, bila bantu ibu untuk menemukan posisi 

yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. 
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a. Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, lanjutkan 

pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu serta janin 

(ikuti pedoman penatalaksanaan fase aktif), dan 

dokumentasi semua temuan yang ada. 

b. Jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran 

mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada 

ibu untuk meneran secara benar. 

12) Meminta bantuan keluarga dalam menyiapkan posisi ibu 

untuk meneran (bila ada rasa ingin meneran dan terjadi 

kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau 

posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. 

13) Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada 

dorngan kuat untuk meneran : 

a. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan 

efektif. 

b. Dukung dan beri semangat pada saat meneran, serta 

perbaiki cara meneran apabila tidak sesuai. 

c. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai 

pilihannya (kecuali posisi berbaring telentang dalam 

waktu yang lama). 

d. Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. 

e. Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat 

pada ibu. 
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f. Berikan cukup asupan cairan per-oral (minum). 

g. Menilai Djj setiap kontraksi uterus selesai. 

h. Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir 

setelah 120 menit (2jam) meneran (primigravida) atau 60 

menit (1jam) meneran (multigravida). 

14) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau 

mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada 

dorongan untuk meneran dalam 60 menit. 

15) Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di 

perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan 

diameter 5-6 cm. 

16) Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah 

bokong ibu. 

17) Buka tutup partus set dan perhatikan kembal kelengkapan 

alat dan bahan. 

18) Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. 

19) Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm 

membuka vulva, lindungi perineum dengan satu tangan yang 

dilapisi kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan 

kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu 

lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan sambil 

bernapas cepat dan dangkal. 
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20) Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil 

tindakan yang sesuai. Jika hal itu terjadi, segera lanjutkan 

proses kelahiran bayi. 

a. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan 

lewat bagian atas kepala bayi. 

b. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di 

dua tempat dan potong di antara dua klem tersebut. 

21) Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran 

paksi luar secara spontan. 

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara 

biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. 

Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal 

hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, kemudian 

gerakkan kea rah atas dan distal untuk melahirkan bahu 

belakang. 

23) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah kea rah 

perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku 

sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan 

memegang tangan dan siku sebelah atas. 

24) Setelah badan dan lengan lahir, penelusuran tangan atas 

berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang 

kedua mata kaki (maukkan telunjuk di antara kaki dan 
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pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari 

lainnya). 

25) Melakukan penilian selintas : 

a. Apakah bayi meangis kuat dan/atau bernapas tanpa 

kesulitan? 

b. Apakah bayi bergerak aktif? 

Jika bayi tidak menangis, tidak bernapas atau megap-megap, 

segera lakukan tindakan resusitasi (langkah 25 ini berlanjut 

ke langkah-langkah procedur resusitasi bayi baru lahir 

dengan asfiksia). 

26) Mengeringkan tubuh bayi, ,ulai dari muka, kepala dan bagian 

tubuh lainnya kecuali bagian tagan tanpa membersihkan 

verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang 

kering. Letakkan bayi di atas perut ibu. 

27) Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi 

bayi dalam uterus. 

28) Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar 

uterus berkontraksi baik. 

29) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 

10 unit IM (intramusculer) di 1/3 paha atas bagian distal 

lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin). 

30) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit lati pusat dengan klem 

kira-kira 3cm dari pusat bayi. Dorong isi tali pusat ke arah 
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distal (ibu) dan jepit kembali talu pusat pada 2 cm distal dari 

klem pertama. 

31) Pemotongan dan pengikatan tali pusat 

a. Dengan satu tangan, angkat tali pusat yang telah dijepit 

kemudian lakukan pengguntingan tali pusat (lindungi 

perut bayi) di antara 2 klem tersebut. 

b. Ikat tali pusat dengan benang DTT/steril pada satu sisi, 

kemudian lingkarkan kembali benang ke sisi yang 

berlawanan dan lakukan ikatan kedua menggunakan 

simpul kunci. 

c. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah 

disediakan. 

32) Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit bayi. 

Letakkan bayi dengan posisi tengkurap di dada ibu. Luruskan 

bahu bayi sehingga bayi menempel dengan baik di dinding 

dada-perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara 

payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari putting 

payudara ibu. 

33) Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang 

topi ke kepala bayi. 

34) Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm 

dari vulva. 
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35) Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi 

atas simfisis, untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan 

tali pusat. 

36) Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat dengan 

tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan 

hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 

30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu 

hingga timbul kontraksi berikutnya, lalu ulangi prosedur. 

37) Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga 

plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong 

menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke 

arah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan 

dorsokranial). 

38) Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta 

dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga 

selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan 

plasenta pada wadah yang telah disediakan. 

a. Jika selaput ketuban robek,pakai sarung tangan DTT atau 

steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput, kemdian 

gunakan jari-jari tangan atau klem DTT ata steril untuk 

mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal. 

39)  Segera setelah plasenta dan ketuban lahir, lakukan masase 

uterus, letakan telapak tangan di fundus dan lakukan masase 
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dengan gerakan melingkar sevara lembut hingga uterus 

berkontraksi (fundus teraba keras). 

40) Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi dan 

pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasent 

ke dalam kantung atau tempat khusus. 

41) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. 

Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. 

42) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi 

perdarahan pervaginam. 

43) Beri cukup waktu untuk melakukan kontak kulit ibu-bayi (di 

dada ibu paling sedikit 1 jam). 

a. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi 

menyusu dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusu 

pertama biasanya berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi 

cukup menyusu dari satu payudara. 

b. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun 

bayi sudah berhasil menyusu. 

44) Lakukan penimbangan/pengukuran bai, beri tetes mata 

antibiotic proflaksis, dan vitamin K1 1 mg intramusculer di 

paha kiri anterolateral. 

45) Berikan suntikan imunisasi Hepatitis B (setelah 1 jam 

pemberian vitamin K1) di paha kanan anterolateral. 
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a. Letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-

waktu bias disuse. 

b. Letakkan kembali bayi di dada ibu bila ia belum berhasil 

menyusu di dalam satu jam pertama dan biarkan sampai 

bayi berhasil menyusu. 

46) Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan 

pervagiam. 

a. 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan. 

b. Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan. 

c. Setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. 

d. Jika uterus tidak berkontrasi dengan baik, lakukan 

asuhan yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteri. 

47) Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan 

menilai kontraksi. 

48) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. 

49) Memeriksa nadi ibu da keadaan kandung kemih setiap 15 

menit selama 1 jam pertama pasca persalinan, dan setiap 30 

menit selama jam kedua pasca persalinan. 

a. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 

2 jam pertama pasca persalinan. 

b. Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak 

normal. 
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50) Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa ia 

bernapas dengan baik (40-60x/menit) serta suhu tubuh 

normal (36,5-37,5℃). 

51) Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan 

klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas 

peralatan setelah didekontaminasi. 

52) Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah 

yang sesuai. 

53) Membersihkan badan ibu dengan menggunakan air DTT. 

Bersihkan pula sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu 

ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. 

54) Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk 

membantu apabila ibu ingin minum. 

55) Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. 

56) Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, 

balikan bagian dalam ke luar dan rendam dalam larutan 

klorin 0,5% selama 10 menit. 

57) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian 

keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang kering dan 

bersih. 

58) Melengkapi patograf (halaman depan dan belakang), periksa 

tanda vital dan asuhan kala IV. (Asrinah, 2010; h. 78). 
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4. Komplikasi  

a) Komplikasi pada kala satu dan dua dalam persalinan menurut  

Varney (2008;h. 780-802) adalah sebagai berikut: 

(1) Riwayat sekso sesaria sebelumnya 

(2) Persalinan atau kelahiran premature 

Persalinan prematur adalah persalinan yang dimulai pada awal  

usia kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu ke 37. Penatalaks

anaan pada persalinan prematur didasarkan pada pertama kali den

ga mengidentifikasi wanita yang beresiko mengalami  

Ini. 

(3)  Amninitis dan karioamnionitis 

Menurut Varney(2008;h.792) mengatakan amnionitis adalah 

inflamtasi kantong dan cairan amnion. Korioamnionitis adalah 

inflamtasi korion selain infeksi cairan amnion dan kantong  

amnion. 

(4)  Prolaps tali pusat 

Tindakan berikut dilakukan jika terjadi prolaps tali pusat menurut 

Varney (2008;h.795) 

(a) Menempatkan seluruh tangan anda kedalam vagina wanita da

n pegang bagian presentasi janin kertas sehingga tidak menye

ntuh tali pusat dipintu atas panggul 

(b) Tidak boleh mencoba mengubah letak tali pusat pada kondisi 

apapun 



53 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan …, Anggita Kusuma Putri, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 
 

(c) Segera panggil bantuan dan panggil dokter atau segera rujuk 

ke fasilitas yang memadai 

b) Komplikasi pada Kala tiga persalinan 

(1) Plasenta tertinggal 

Plasenta tertinggal adalah plasenta yang belum terlepas dan me

ngakibatkan tidak terlihat. Manajemen untuk kasus ini adalah d

engan manual plasenta (Varney,2008;h.831) 

(2) Retensio plasenta 

Adalah plasenta belum lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi 

lahir. Manajemen untuk kasus ini adalah dengan plasenta dan s

egera merujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang memadai 

(3) Inversio Uterus 

Adalah keadaan uterus benar-benar membaik dari bagian dalam 

keluar sehingga bagian dalam fundus menonjil keluar melalui o

rifism servik, turun dan masuk kedalam introitus vagina, dan m

enonol keluar melewati vulva(Varney,2008;h.833) 

c) Komplikasi pada kala empat persalinan 

(1) Perdarahan post partum 

Definisi perdarahan adalah kehilangan darah secara abnormal. 

Rata-rata kehilangan darah selama pelahiran pervaginam  tanpa 

komplikasi adalah lebih dari 500 ml (Varney, 2008;h.841). 
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(2) Faktor predisposisi 

(a) Distensi berlebihan pada uterus 

(b) Induksi oksitosin atau augmentasi 

(c) Persalinan cepat atau presiptatus 

(d) Kala satu atau kala dua yang memanjang 

(e) Grande multipara 

d) Tidak ada kemajuan dalam persalinan  

(a) Definisi  

Fase laten memanjang : fase laten yang memanjang di tandai   

dari pembukaan serviks kurang dari 4cm setelah 8 jam dengan 

kontraksi teratur (lebih dari 2 kali dalam 10 menit). 

Fase laten menajanjang apabila lama fase ini lebih dari 20 jam 

pada nulipara dan 14 jam pada ibu multipara mencerminkan nil

ai maksimum (Sarwono, 2016; h. 571) 

(b) Etiologi  

a) Malposisi (presentasi selain belakang kepala). 

b) Intensitas kontraksi yang tidak adekuat. 

c) Serviks yang menetap. 

(c) Akibat dari persalinan yang lama 

a) Terhadap ibu  

1. Trauma  

2. Infeksi  

3. Peningkatan Mortalitas serta Morbiditas Perinatal. 
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b) Terhadap ibu  

1. Penurunan semangat  

2. Kelelahan 

3. Dehidrasi  

4. Infeksi 

(d) Penatalaksanaan  

Jika ada distosia (passage) lakukan maneuver. Jika tidak,  

Induksi. Induksi mempunyai beberapa macam kegunaan, di  

antaranya : 

a) Induction of labour : Membantu uterus untuk berkontraksi 

secara spontan. 

b) Augmentation of labour : membantu meningkatkan kontra-

ksi uterus untuk meningkatkan kemajuan persalinan. Kont-

raksi uterus : Oxytocin hormone berfungsi untuk merangsa-

ng kontraksi uterus dapat di berikan untuk induction dan a-

ugmentation. 

(e) Metode Induksi  

a) Amniotomy (pemecahan selaput ketuban) 

Tujuan : Merangsang kontraksi uterus pada saat serviks s-

udah matang ditandai dengan serviks mendatar dan sedikit 

membuka dan kepala fetus sudah berada di segmen bawah 

Rahim. 
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b) Infus Oksitosin  

Tujuan : Merangsang kntraksi miometrium. Kontraksi bia-

sanya lebih kuat dari konraksi normal. Tetesan harus di k-

ontrol secara ketat. 

Kalau diobati dengan oksitosin, 5 satuan di masukkan dala

m larutan glukosa 5% dan diberikan secara infus intravena 

dengan kecepatan kira-kiea 12 tetes per menit dan perlaha

n dapat dinaikkan sampai kira-kira 50 tetes, bergantung pa

da hasilnya (Sarwono, 2014; h.568). 

c) Ambulasi ( berjalan dengan posisi tegak) 

Tujuan : Menstimulasi kontraksi uterus yang sedang dan t-

idak efektif sehingga tekanan timbul pada serviks dan kon-

traksi menjadi lebih efisien. 

d) Prostaglandin (supositoria gel/tablet) 

Tujuan : Melunakkan jaringan serviks dengan cara di ma- 

sukkan ke dalam serviks / vagina (posterior vagina)(Anik, 

2013; h.231) 

C. NIFAS 

1. Definisi  

Periode pascapartum/masa nifas adalah masa dari kelahiran 

plasenta dan selaput janin (menandakan akhir periode intrapartum) hingga 

kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil (Varney, 

2008;hal 958). 
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2. Perubahan Fisiologis  

Perubahan sistem reproduksi  

a) Uterus  

Segera setelah lahirnya plasenta, pada uterus yang berkontraksi 

posisi fundus uteri berada kurang lebih pertengahan antara umbilikus 

dan simfsis, atau sedikit lebih tinggi. Dalam keadaan normal, uterus 

mencapai ukuran besar pada masa sebelum hamil sampai dengan 

kurang dari 4 minggu, berat uterus setelah kelahiran kurang lebih 1 

kg sebagai akibat involusi. Satu minggu setelah melahirkan beratnya 

menjadi kurang lebih 500 gram, pada akhir minggu kedua setelah 

persalinan menjadi kurang lebih 300 gram, setelah itu menjadi 100 

gram atau kurang. Otot-otot uterua segera berkontraksi setelah 

postpartum.  

b) Lokia  

Lokia adalah cairan secret yang berasal dari cavum uteri dan vagina 

selama masa nifas. Lokia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: lokia 

rubra, sangulenta dan lokia serosa atau alba.  

Berikut ini adalah beberapa jenis lokia yang terdapat pada wanita 

pada masa nifas. 

1) Lokia rubra (cruenta) berwarna merah karena berisi darah segar 

dan sisa-sisa selaput ketuban, set-set desidua, verniks caseosa, 

lanugo, dan meconium selama 2 hari pascapersalinan. Inilah 

lokia, yang aan keluar selama dua sampai tiga hari postpartum. 
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2) Lokia sanguilenta berwarna merah kuning berisi darah dan lender 

yang keluar pada hari ke-3 sampai ke-7 pascapersalinan. 

3) Lokia serosa adalah lokia berikutnya. Dimulai dengan versi yang 

lebih pucat dari lokia rubra. Lokia ini berbentuk serum dan 

berwarna merah jambu kemudian menjadi kuning. Cairan tidak 

berdarah lagi pada hari ke-7 sampai hari ke-14 pascapersalinan. 

Lokia laba mengandung terutama cairan serum, jaringan desidua, 

leukosit, dan eritrosit. 

4) Lokia alba adalah lokia yang terakhir. Dimulai dari hari ke-14 

kemudian makin lama makin sedikit hingga sama sekali berhenti 

sampai satu atau dua minggu berikutnya. Bentuknya seperti 

cairan, putih berbentuk krim serta terdiri atas leukosit dan sel-sel 

desidua. 

c) Endometrium  

Perubahan pada endometrim adalah timbulnya thrombosis, degenerasi, 

dan nekrosis ditempat implantasi plasenta. Pada hari pertama tabel 

endometrium 2.5 mm, mempunyai permukaan yang kasar akibat 

pelepasan desidua, dan selaput janin. Setelah tiga hari mulai rata, 

sehingga tidaka ada pembentukan jaringan parut pada bekas 

implantasi plasenta. 

d) Serviks  

Segera setelah berakhirnya kala TU, serviks menjadi sangat lembek, 

kendur, dan terkulai. Serviks tersebut bias melepuh dan lecet, terutama 
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di bagian anterior. Serviks akan terlihat padat yang mencerminkan 

vakularitasnya yang tinggi, lubang serviks lembat laun mengecil, 

beberapa hari setelah persalinan diri retak karena robekan dalam 

persalinan. Rongga leher serviks bagian luar akan membentuk seperti 

keadaan sebelum hamil pada saat empat minggu postpartum. 

e) Vagina  

Vagina dan lubang vagina pada permulaan perineum merupakan suatu 

saluran yang luas berdinding tipis. Secara berangsur-angsur luasnya 

berkurang, tetapi jarang sekali kembali seperti ukuran seorang 

nulipara. Rugae timbul kembali pada minggu ke tiga. Himen tampak 

sebagai tonjolan jaringan yang kecil, yang dalam proses pembentukan 

berubah menjadi karunkulae mitiformis yang khas bagi wanita 

multipara. 

f) Payudara (Mammae) 

Pada semua wanita yang telah melahirkan proses lakstasi terjadi 

secara alami. Proses menyusui mempunyai dua mekanisme fisiologi, 

yaitu sebagai berikut. 

(1) Produksi susu. 

(2) Sekresi susu atau let down. 

g) Sistem pencernaan 

Mual dan muntah terjadi akibat produksi saliva meningkat pada 

kehamilan trimester I, gejala ini terjadi 6 minggu setelah HPHT dan 

berlangsung kurang lebih 10 minggu juga terjadi pada ibu nifas. Pada 
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ibu nifas terutama yang partus lama dan terlantar mudah terjadi ileus 

paralitikus, yaitu adanya obstruksi usus akibat tidak adanya peristaltik 

usus. Penyebabnya adalah penekanan buah dada dalam kehamilan dan 

partus lama, sehingga membatas gerak peristaltic usus, serta bias juga 

terjadi karena pengaruh psikis takut BAB karena ad luka. 

h) Sistem perkemihan 

Kurang lebih 40% wanita nifas mengalami proteinuria yang 

nonpatologis sejak pasca melahirkan sampai dua hari postpartum agar 

dapat dikendalikan. Oleh karena itu, contoh spesimen diambil melalui 

katerisasi agar tidak terkontaminasi dengan lokia yang nonpatologis. 

Hal ini dapat diwujudkan hanya bila tidak ada tanda dan gejala infeksi 

saluran kemih atau preeclampsia.  

Disamping itu, kandung kemih pada peurperium mempunyai kapsitas 

yang meningkat secara relative. Oleh karena itu, distensi yang 

berlebihan, urine residual yang berlebihan, dan pengosongan yang 

tidak sempurna, harus diwaspadai dengan saksama. Ureter dan pelvis 

renalis yang mengalami distensi akan kembali normal pada dua 

sampai delapan minggu setelah persalinan. 

i) Sistem muskoloskeletal 

Ligament-ligamen, fasia, dan diafragma pelvis yang meregang 

sewaktu kehamilan dan persalinan berangsur-angsur kembali seperti 

sediakala. Tidak jarang ligament royundum mengendur, sehinga 

uterus jatuh ke belakang. Fasia jaringan, penunjang alat genetalia yang 
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mengendur dapat diatasi dengan latihan-latihan tertentu mobilitas 

sendi berkurang dan posisi lordosis kembali secara perlahan-lahan. 

j) Sistem endokrin  

Selama proses kehamilan dan persalinan terdapat perubahan pada 

sistem endokrin, terutama pada hormon-hormon yang berperan dalam 

proses tersebut. 

k) Oksitosin  

Oksitosin disekresikan dari kelenjar otak bagian belakang. Selama 

tahap ketiga persalinan, hormon oksitosin berperan dalam pelepasan 

plasenta dan mempertahankan kontraksi, sehingga mencegah 

perdarahan. Isapan bayi dapat merangsang produksi ASI dan sekresi 

oksitosin. Hal tersebuy membantu uterus kembali ke bentuk normal. 

l) Prolaktin 

Menurunnya kadar esterogen menimbulkan terangsangnya kelenjar 

pituitary bagian belakang untuk mengeluarkan prolactin, hormon ini 

berperan dalam pembesaran payudara untuk merangsang produksi 

susu. Pada wanita yang menyusui bayinya, kadar prolactin tetap tinggi 

dan pada permulaan ada rangsangan folikel dalam ovarium yang 

ditekan. Pada wanita yang tidak menyusui bayinya tingkat sirkulasi 

prolactin menurun dalam 14-21 hari setelah persalinan, sehingga 

merangsang kelenjar bawah depan otak yang mengontrol ovarium kea 

rah permulaa pola produksi esterogen dan progesteron yang normal, 

pertumbuhan folikel, ovulasi, dan menstruasi. 
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m) Esterogen dan Progesteron  

Selama hamil volume darah meningkat walaupun mekanismenya 

secara penuh belum dimengerti. Diperkirakan bahwa tingkat esterogen 

yang tinggi memperbesar hormone antidiuretic yang meningkat 

volume darah. Di samping itu, progesteron mempengaruhi otot halus 

yang mengurangi perangsangan dan peningkatan pembuluh darah. Hal 

ini sangat, mempengaruhi saluran kemih, ginjal, usus, dinding vena, 

dasar panggul, perineum, dan vulva, serta vagina. 

n) Perubahan Tanda-Tanda Vital 

(1) Suhu tubuh wanita inparrtu tidak lebih dari 37,2 deajat celcius. 

Sesudah partus dapat naik kurang lebih 0,5 derajat Celcius dari 

keadaan normal, namun tidak akan melebihi 8 derajat Celcius. 

Sesudah dua jam pertama melahirkan umumnya suhu badan akan 

kembali normal. Bila suhu lebih dari 38 derajat Celcius, mungkin 

terjadi ifeksi pada klien. 

(2) Nadi dan Pernapasan 

Nadi berkisar antara 60-90 denyutan per meit setelah partus, dan 

dapat terjadi bradikardia. Bila terdapat takikardua dan suhu tubuh 

tidak panas mungkin ada perdarahan berlebihan atau ada vitium 

kordis pada penderita. Pada masa nifas umumnya denyut nadi labil 

dibandingkan dengan suhu tubuh, sedangkan pernapasan akan 

sedikit meningkat setelah partus kemudian kembali seperti 

keadaan semula. 
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(3) Tekanan darah 

Pada beberapa kasus ditemukan keadaan hipertensi postpartum 

akan menghilang dengan sendirinya apabila tidak terdapat 

penyakit-penyakit lain yang menyertainy dalam ½ bulan tanpa 

pengobatan. 

(4) Sistem Hematologi dan Kardiovaskular  

Leukositosis adalah meningkatnya jumlah sel-sel darah putih 

sampai sebanyak 15.000 selama masa persalinan. Jumlah 

haemoglobin dan hematokrit serta eritrosit akan  sangat bervariasi 

pada awal masa nifas sebagai akibat dari volume darah, volume 

plasma, dan volume sel darah yang berubah-ubah.  

3. Perubahan Psikologi   

Periode ini diekspresikan oleh Reva Rubin yang terjadi pada tiga tahap : 

1. Taking in peiiod 

Terjadi pada 1-2 hari setelah persalinan, ibu masih pasif dan sangat 

bergantung pada orang lain. Focus perhatian terhadap tubuhnya, ibu 

lebih mengingat pengalaman melahirkan dan persalinan yang dialami, 

serta kebutuhan tidur dan nafsu makan meningkat. 

2. Taking hold period 

Berlangsung 2-4 hari postpartum, ibu lebih berkonsentrasi pada 

kemampuannya dalam menerima tanggung jawab sepenuhnya terhadap 

perawatan bayi. Pada masa ini ibu menjadi sangat sensitive, sehingga 
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membutuhkan bimbingan dan dorongan perawat untuk mengatasi 

kritikan yang dialami ibu. 

3. Letting go period 

Dialami setelah tiba ibu dan bayi tiba di rumah. Ibu mulai secara pernah 

menerima tanggung jawa sebagai “seorang ibu” dan menyadari atau 

merasa kebutuhan bayi sangat bergantung pada dirinya. 

Hal-hal yang harus dipenuhi selama masa nifas adalah sebagai berikut.Fisik. 

Istirahat, memakan makanan bergizi, sering menghirup udara segar, dan 

lingkungan yang bersih. 

(1) Psikologi. Stres setelah persalinan dapat segera distabilkan dengan 

dukungan dari keluarga yang menunjukkan rasa simpati, mengakui, dan 

menghargai ibu. 

(2) Sosial. Menemani ibu bila terlihat kesepian, ikut menyayangi anaknya, 

menanggapi dan memerhatikan kebahagiaan ibu, serta menghibur bila 

ibu terlihat sedih. 

(3) Psikososial 

b. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun 

psikologinya. 

c. Melaksanakan skrining yang komprehensif, mendeteksi masalah, 

serta mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu 

maupun bayinya. 
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d. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan 

diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui,  serta pemberian 

imunisasi kepada bayinya dan perawatan bayi sehat. 

e. Memberikan pelayanan keluarga berencana. 

Tanda dan gejala yang mungkin diperlihatkan pada penderita depresi 

postpartum adalah sebagai berikut. 

(1) Perasaan sedih dan kecewa. 

(2) Sering menangis. 

(3) Merasa gelisah dan cemas. 

(4) Kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal yang menyenangkan. 

(5) Nafsu makan menurun. 

(6) Kehilangan energi dan motivasi untuk melakukan sesuatu. 

(7) Tidak bias tidur (insomnia). 

(8) Perasaan bersalah dan putus harapan (hopeless). 

(9) Penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. 

(10) Memperlihatkan penurunan keinginan untuk mengurus bayinya. 

Beberapa hal yang dicuriga sebagai faktor predisposisi terjaadinya depresi 

postpartum adalah sebagai berikut. 

(1) Perubahan hormonal yang cepat. Hormon yang terkait dengan 

terjadinya depresi postpartum adalah prolactin, steroid, progesterone, 

dan esterogen. 
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(2) Masalah medis dalam kehamilan seperti PIH (pregnancy-induced-

hypertention), diabetes militus, atau disfungsi tiroid. 

(3) Riwayat depresi, penyakit mental, dan alkoholik, baik pada diri ibu 

maupun dalam keluarga. 

(4) Merasa Karakter pribadi seperti harga diri rendah ataupun 

ketidakdewasaan. 

(5) Marital dysfuntion ataupun ketidakmampuan membina hubungan 

dengan orang lain yang mengakibatkan kurangnya support system.  

(6) Marah dengan kehamilannya (unwanted pregnancy). 

(7) Merasa terisolasi, 

(8) Kelemahan, gangguan tidur, ketakutan masalah keuangan keluarga, dan 

meltidur ahirkan anak dengan kecacatan atau penyakit. 

Beberapa intervensi berikut dapat membantu seorang wanita terbebas dari 

ancaman depresi setelah melahirkan. 

(1) Pelajari diri sendiri  

Pelajari dan mencari informasi mengenai depresi postpartum, sehingga 

sadar terhadap kondisi ini. Apabila terjadi, maka akan segera 

mendapatkan bantuan secepanya. 

(2) Tidur dan makan yang cukup 

Diet nutrisi cukup yang penting untuk kesehatan, lakukan usaha yang 

terbaik dengan makan dan tidur yang cukup. Keduanya penting selama 

periode postpartum dan kehamilan. 
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(3) Olahraga  

Olaharga adalah kunci untuk mengurangi postpartum. Lakukan 

peregangan selama 15 menit dengan berjalan setiap hari, sehingga 

membuat merasa lebih baik dan menguasai emosi berlebihan dalam diri. 

(4) Hindari perubahan hidup sebelum atau sesudah melahirkan  

Jika memungkinkan, hindari membuat keputusan besar seperti membeli 

rumah atau pindah kerja, sebelumatau sesudah melahirkan. Tetaplah 

hidup secara sederhana dan menghindari stress. Sehingga dapat segera 

dan lebih mudah menyembunyikan postpartum yang diderita (Saleha, 

2010; h. 64-67). 

2.1  Tabel jadwal kunjungan nifas 

Kunjungan Waktu Tujuan 

1 

 

 

 

 

 

 

6 jam-3 hari setelah persalinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mencegah perdarahan masa nifas 

karena atonia uteri. 

2. Mendeteksi dan merawat penyebab lain 

perdarahan berlanjut. 

3. Memberikan konseling pada ibu atau 

salah satu anggota keluarga bagaimana 

mencegah perdarahan masa nifas 

karena atonia uteri. 

4. Pemberian ASI awal. 

5. Melakukan hubungan antara ibu dan 

bayi baru lahir. 

6. Menjaga bayi tetap sehat dengan cara 

mencegah hipotermia. 

2 4-28 hari hari setelah 

persalinan 

1. Memastikan involusi uterus berjalan 

normal: uterus berkontraksi, fundus 

dibawah umbilicus, tidak ada 

perdarahan abnormal, dan tidak ada 

bau. 

2. Menilai adanya tanda-tanda demam, 

infeksi, atau perdarahan abnormal. 

3. Memastikan ibu mendapatkan cukup 

makanan, cairan, dan istirahat. 

4. Memastikan ibu menyusui dengan baik 
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dan tidak memperlihatkan tanda-tanda 

penyulit. 

5. Memberikan konselinf pada ibu 

mengenali asuhan pada bayi, tali pusat, 

menjaga bayi tetap hangat dan 

perawatan bayi sehari-hari. 

3 29-42 hari setelah persalinan 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menanyakana pada ibu tentang 

penyulit-penyulit yang ia alami atau 

bayinya. 

2. Memberikan konseling KB secara dini. 

3. Nenganjurkan/mengajak ibu membawa 

bayinya ke posyandu atau puskesmas 

untuk penimbangan dan imunisasi 

   

(Viviana ,2013) 

4. Komplikasi  

a) Perdarahan post partum  

Keadaan kehilangan darah lebih dari 500 cc selama 24 jam pertama 

setelah kelahiran bayi. 

b) Lochea yang berbau busuk (bau dari vagina) 

Cairan yang dikeluarkan uterus melalui vagina dalam masa nifas, sofat 

lochealkalis, jumlah lebih banyak dari pengeluaran darah dan lendir 

waktu menstruasi. 

c) Subinvolusi uterus (pengecilan uterus yang terganggu) 

Faktor subinvolusi uterus antara lain : sisa plasenta dalam uterus, 

endometriris, adanya mioma uteri. 

d) Nyeri pada perut dan pelvis 

Tanda-tanda nyeri pada pelvis dapat menyebabkan komplikasi nifas 

seperti : peritonitis. 
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e) Pusing dan lemas berlebihan 

Pusing bisa disebabkan oleh tekanan darah rendah (sistol<100) mmHg 

dan diastolnya <90 mmHg) dapat juga disebabkan oleh anemis bila 

kadar Hb <11 gr/dl. 

f) Suhu tubuh > 38℃ 

Dalam beberapa hari setelah melahirkan suhu badan ibu sedikit naik 

antara 37,2℃ – 37,8℃ oleh karena reabsorbsi benda-benda dalam 

rahim dan mulainya laktasi. Dalam hal ini disebut demam reabsorbsi. 

Hal itu adalah normal. Namun apabila melebihi 38℃ berturut-tururt 

selama 2 hari kemungkinan terjadi infeksi. 

g) Sakit kepala hebat  

Gejala ini merupakan tanda-tanda terjadinya eklampsia post partum, 

bila disertai dengan tekanan darah yang tinggi. 

h) Pembengkakan pada wajah, tangan dan kaki  

Merupakan tanda dan gejala terjadinya eklampsia post partum bila 

disertai dengan tekanan darah yang tinggi. 

i) Payudara merah, panas, dan terasa sakit (mastitis) 

Disebabkan oleh payudara yang tidak disusui adekuat, putting susu 

yang lecet, BH yang terlalu ketat, ibu dengan diet jelek, kurang 

istirahat, anemia. 

j) Nyeri berkemih  

Pada masa nifas dini sensitifitas kandung kemih tehadap tegangan air 

kemih didalam vesika sering menurun akibat trauma persalinan serta 
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analgesic epidural atau spinal. Sensasi peregangan berkemih mungkin 

juga berkurang akibat rasa tidak nyaman, yang ditimbulkan oleh 

episiotomy yang lebar, laserasi, hematoma dinding vagina. 

k) Kehilangan nafsu makan  

Kehilangan yang amat berat dapat menghilangkan nafsu makan, 

sehingga ibu tidak ingin makan sampai kelelehan itu hilang. 

l) Merasa sangat letih atau nafas terengah-engah. 

Hendaknya ibu setelah bersalin diberikan minuman hangat susu, teh 

atau air putih untuk mengembalikan tenaga yang hilang (Sondakh, 

2010). 

D. BAYI BARU LAHIR 

1. Definisi  

 Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 

37 - 42 minggu dengan berat lahir antara 2500 - 4000 gram (Sarwono, 

2005 dalam Sondakh, 2013; h.150).  

Bayi lahir normal adalah bayi yang lahir cukup bulan, 38 - 42 

minggu dengan berat badan sekitar 2500 -3000 gram dan panjang badan 

sekitar 50 - 55 cm (Sarwono, 2005 dalam Sondakh, 2013; h.150).  

2. Reflek pada Bayi Baru Lahir 

a) Rooting dan menghisap  

Bayi baru lahir menolehkkan kepala ke arah stimulus, membuka 

mulutdan mulai menghisap bila pipi, bibir, atau sudut mulut bayi di 

sentuh dengan jari atau putting. 
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b) Menelan 

Bayi baru lahhir menelan berkoodinasi dengan menghisap bila 

cairan ditaruh di belakang lidah. 

c) Ekstruksi  

Bayi baru lahir menjulurkan lidah keluar bila ujung lidah disentuh 

dengan jari atau putting. 

d) Moro 

Ekstensi simetris bilateral dan abduksi seluruh ekstremitas, dengan 

iu jari dan jari telunjuk membentuk huruf C diikuti dengan adduksi 

ekstremitas dan kembali ke fleksi relaksi jika posisi bayi berubah 

tiba-tiba atau jika bayi diletakan terlentang pada permukaan yang 

datar. 

e) Tonik leher  

Ekstremitas pada suatu sisi dimana saat kepala ditolehkan akan 

ekstensi, dan ekstremitas yang berlawanan akan fleksi bila kepala 

bayi di tolehkan ke suatu sisi selagi beristirahat. 

f) Ekstensi silang 

Kaki bayi yang berlawanan akan fleksi dan kemudian ekstensi 

dengan cepat seoalah-olah berusaha ntuk memindahkan stimulus ke 

kaki yang akan mengekstensikan satu kaki sebagai respons terhadap 

stimulus pada telapak kaki.  
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g) Glabellar “blink”  

Bayi akan berkedip bila dilakukan 4 atau 5 ketuk pertama pada 

batang hidung saat mata terbuka. 

h) Palmar grasp 

Jari bayi akan melekuk di skeliling benda dan menggenggamnya 

seketika bila jari diletakkan di tangan bayi. 

i) Tanda berkedip  

Jari-jari kaki bayi akan hiperekstensi dan terpisah seperti kipas dan 

terpisah seperti kipas dari dorsofleksi ibu jari kaki bila satu sisi kaki 

di gosok dan tumit ke atas melintasi bantalan kaki (Sondakh,2013 

h.154-155) 

3. Perawatan Bayi Baru Lahir 

a) Pertolongan pada Saat Bayi Lahir  

Sambil menilai pernapasan secara cepat, letakkan bayi dengan 

handuk di atas perut ibu, 

b) Dengan kain yang bersih dan kering atau kasa, bersihkan darah 

atau lendir dari wajah bayi agar jalan udara tidak terhalang.  

c) Orangtua diajarkan tanda bahaya bayi dan mereka diberitahu agar 

merujuk bayi dengan segera untuk perawatan lebih lanjut jika 

ditemui hal-hal berikut.  

1) Pernapasan: sulit atau lebih dari 60 kali/menit.  

2) Warna kuning (terutama pada 24 jam pertama), biru, pucat.  

3) Tali pusat: merah, bengkak, ada cairan, bau busuk, berdarah.  
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4) Infeksi: suhu meningkat, merah, bengkak, ada cairan (nanah), 

bau busuk, pernapasan sulit.  

5) Feses/kemih: tidak berkemih jam, feses k, sering kejang. tidak 

bisa tenang, menangis  terus-menerus.  

d) Orangtua diajarkan cara merawat bayi dan melakukan perawatan 

harian untuk bayi baru lahir, meliputi:  

1) Pemberian ASI sesuai dengan kebutuhan setiap 2-3 jam, mulai 

dari hari pertama.  

2) Menjaga bayi dalam keadaan bersih, hangat dan kering, serta 

mengganti popok. 

3) Menjaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering. 

4) Menjaga keamanan bayi terhadap trauma dan infeksi 

(Sondakh, 2013;h.159). 

4. Kunjungan Neonatal Bayi  

Kunjungan neonatal menurut PERMENKES NO 53,2014 pasal 5. 

Yaitu:  

a) KN-1 : pada saat bayi berumur 6-48 jam. 

b) KN-2 : pada saat bayi berumur 3-7 hari. 

c) KN-3 Pada saat bayi berumur 8-28 hari 

1.  Pemantauan 2 jam 

Pemantauan 2 jam pertama bayi baru lahir bertujuan untuk melihat 

adanya kemampuan bayi menghisap dengan kuat, bayi tampak 

aktif atau lunglai dan warna kulit kemerahan atau biru seorang 
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bidan sebelum meninggalkan bayi perlu melihat apakah terdapat 

gangguan  pernafasan, hipotermi, infeksi, dan cacat bawaan. 

. 2) Pemantauan 0-6 jam 

a) Adanya bayi baru lahir normal di laksanakan segera setelah lahir 

dan diletakan didekat ibu serta dalam ruangan yang sama. 

b) Asuhan bayi baru lahir dengan komplikasi dilaksanakan dalam 

ruangan ibu atau di dalam ruangan khusus. 

3) Asuhan 2-6 hari  

Pemeriksaan bayi baru lahir antara lain 

a)Menilai pertumbuhan bayi  

b)Pemberian minuman dan nutrisi  

c)Pemberian asi eksklusif 

4) Asuhan 6-28 hari  

a) Pemeriksaan neonatus pada periode ini dapat di laksanakan di 

pelayanan kesehatan atau meliputi kunjungan rumah  

b) Pemeriksaan neonatus dilaksanakan di dekat ibu, bayi,pingir ibu 

atau keluarga saat dilakukan pemeriksaan(Prawirohardjo,2008 

h.136)  

5) Infeksi neonatorum  

a) Sepsis neonatorum dan meningitis penyebabnya ibu telah 

menderita penyakit infeksi, ketuban pecah dini, persalinan lama, 

persalinan dengan tindakan operasi vaginal.  
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b) Aspirasi pneumonia ditandai dengan sering tidur (letargi, berat 

badan cepat turun, kurang minum, sering terjadi apnea.  

c) Diarekuman yang sering menyebabkan diare adalah Escherichia 

coli (E. col).  

d) Tetanus neonatorum masuknya kuman tetanus klostridium tetani 

sebagian besar melalui tali pusat. Masa inkubasinya sekitar 3 sampai 

10 hari. Menyebabkan kerusakan pada pusat motorik, jaringan otak, 

pusat pernapasan, dan jantung.  

e) Ikterus neonatorumdalam batas normal pada hari kedua sampai 

hari ketiga dan menghilang pada hari kesepuluh. Disebabkan 

hemolisis darah janin dan selanjutnya diganti menjadi darah dewasa. 

Kemikterus adalah akumulasi bilirubin dalam jaringan otak sehingga 

dapat mengganggu fungsi otak dan menimbulkan gejala klinis sesuai 

tempat akumulasi tersebut.  

E. KELUARGA BERENCANA (KB) 

1. Definisi 

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, 

jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, 

perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk 

mewujudkan keluarga yang berkualitas (PMK 97, 2014; h. 56) 

 

 

 



76 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan …, Anggita Kusuma Putri, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 
 

2. Janis KB 

a. Metode Amenorea Laktasi (MAL) 

MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI 

secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan 

makanan ataupun minuman apa pun lainnya. MAL dapat dipakai 

sebagai kontrasepsi bila: menyusui secara penuh (full breast 

feeding), pemberiannya lebih dari 8 kali sehari, belum haid, umur 

bayi kurang dari 6 bulan. Efektif sampai 6 bulan. Harus dilanjutkan 

dengan pemakaian metode kontrasepsi lainnya. Cara Kerja: 

penundaan/penekanan ovulasi. Keuntungan/Manfaat: Efektivitasnya 

tinggi, segera efektif, tidak mengganggu sanggama. Keterbatasan: 

Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan, sulit dilaksanakan 

karena kondisi sosial, efektivitas hanya sampai kembalinya haid atau 

sampai dengan 6 bulan. 

b. Keluarga Berencana Alamiah (KBA)  

Efektif bila dipakai dengan tertib. Ibu harus belajar 

mengetahui kapan masa suburnya barlangsung, pasangan secara 

sukarela menghindari sanggama pada masa subur Ibu. 

Keuntungan/Manfaat: Tidak ada efek samping sistemik dan 

tanpa biaya. Keterbatasan: Keefektifan tergantung dari kemauan 

dan disiplin pasangan, perlu ada pelatihan (butuh pelatih/guru 

KBA, bukan tenaga medis), perlu pencatatan setiap hari. 
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c. Sanggam terputus  

Metode KB tradisional, dimana pria mengeluarkan alat 

kelamin (penis) nya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. 

Cara kerja: Alat kelamin (penis) dikeluarkan sebelum ejakulasi 

sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina sehingga tidak 

ada pertemuan antara sperma dan ovum dan kehamilan dapat 

dicegah. Keuntungan/Manfaat: Efektif bila dilaksanakan dengan 

benar, dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya 

dan dapat digunakan setiap waktu. Keterbatasan: Efektivitas 

sangat bergantung pada kesediaan pasangan untuk melakukan 

sanggama terputus setiap melaksanakannya, memutus 

kenikmatan dalam berhubungan seksual. 

d. Metode barrier   

Kondom merupakan selubung/sarung karet yang dapat terbuat 

dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vinil) 

atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis 

saat hubungan seksual; terbuat dari karet sintetis yang tipis, 

berbentuk silinder, dengan muaranya berpinggir tebal, yang bila 

digulung berbentuk rata atau atau mempunyai bentuk seperti 

putting susu. Berbagai bahan telah ditambahkan pada kondom 

baik untuk meningkatkan efektivitasnya (misalnya penambahan 

spermisida) maupun sebagai aksesoris aktivitas seksual). 

Keuntungan/Manfaat: Murah dan dapat dibeli secara umum, 
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tidak perlu pemeriksaan kesehatan khusus, double protection 

(selain mencegah kehamilan tetapi juga mencegah IMS 

termasuk HIV-AIDS). Keterbatasan: Cara penggunaan sangat 

mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi, agak mengganggu 

hubungan seksual (mengurangi sentuhan langsung), bisa 

menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi, malu 

membelinya di tempat umum. 

e. Kontraspsi Kombinasi (hormon Estrogen dan Progesterone) : 

Pil dan Suntik  

Pil Kombinasi 

1) Monofasik: 21 tablet mengandung hormon aktif 

estrogen/progestin dalam dosis yang sama dan 7 tablet tanpa 

hormon. 

2) Bifasik: 21 tablet mengandung hormon aktif 

estrogen/progestin dalam dua dosis yang berbeda dan 7 tablet 

tanpa hormon. 

3) Trifasik: 21 tablet mengandung hormon aktif 

estrogen/progestin dalam tiga dosis yang berbeda dan 7 tablet 

tanpa hormon. 

Cara kerja: Menekan ovulasi; mencegah implantasi; 

mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh 

sperma; pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi 

telur dengan sendirinya akan terganggu. Waktu memulai: 
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Setiap saat selagi haid; setelah 6 bulan pemberian ASI 

eksklusif; setelah 3 bulan bagi yang tidak menyusui; segera 

atau dalam 7 hari pasca keguguran. Keuntungan/Manfaat: 

Siklus haid menjadi teratur, banyaknya darah haid berkurang 

(mencegah anemia), tidak terjadi nyeri haid, mudah 

dihentikan setiap saat, reversibel (kesuburan segera kembali 

setelah penggunaan pil dihentikan). Keterbatasan: Mahal, 

harus diminum setiap hari, mengurangi ASI pada perempuan 

menyusui. 

f. Kontrasepsi Progestin: Pil, Suntik dan Alat Kontrasepsi 

Bawah Kulit (AKBK) 

a) Pil Progestin 

Metode kontrasepsi dengan menggunakan progestin, yaitu bahan 

tiruan dari progesterone. Ada 2 jenis kemasan pil progestin, 

yakni: Kemasan 28 pil berisi 75 µg norgestrel, Kemasan 35 pil 

berisi 300 µg levonorgestrel atau 350 µg norethindrone. Cara 

kerja: Mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga 

menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan selaput 

lendir rahim tipis dan atrofi dan menghambat transportasi gamet 

oleh tuba.Waktu memulai: 1) Hari 1-5 siklus haid. 2) Bila diatas 

hari ke-5 atau tidak haid, dapat digunakan tiap saat asal 

dipastikan tidak hamil, namun jangan melakukan hubungan 

seksual atau menggunakan kontrasepsi lain untuk waktu 2 hari. 
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Pada ibu menyusui 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan, 

tidak haid, dapat dimulai setiap saat. Pada ibu menyusui 6 

minggu sampai 6 bulan pasca. persalinan, dan sudah dapat haid, 

dapat dimulai pada hari 1-5 siklus haid. Pada ibu pasca 

keguguran dapat segera diberikan. Keuntungan: Tidak 

mempengaruhi produksi ASI, kembalinya fertilitas segera jika 

pemakaian dihentikan, mudah digunakan dan nyaman dan klien 

dapat menghentikan sendiri penggunaannya. Keterbatasan: 

Harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang sama, bila 

lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar; angka putus 

pemakaian (drop out) nya cukup tinggi. 

b) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)  

Mengandung progestin yang dibungkus dalam kapsul silastik 

silikon polidimetri. Ada 3 jenis yang tersedia: 1) Norplant, 

terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 

3.4 cm, diameter 2,4 mm yang diisi dengan 36 mg 

levonorgestrel dan lama kerjanya 5 tahun; 2) Implanon, terdiri 

dari satu batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm, 

diameter 2mm yang diisi dengan 68 mg 3 keto desogestrel dan 

lama kerjanya 3 tahun; 3) Jadelle dan Indoplant, terdiri dari dua 

batang berisi 75 mg Levonorgestrel dengan lama kerjanya 3 

tahun. Waktu memulai: Setiap saat selama siklus haid, setiap 

saat di luar siklus haid asal diyakini tidak hamil, namun tidak 
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melakukan hubungan seksual dulu atau menggunakan 

kontrasepsi lain untuk jangka waktu 7 hari. Cara kerja: Lendir 

serviks menjadi kental, mengganggu proses pembentukan 

endometrium sehingga sulit terjadi implantasi; mengurangi 

transportasi sperma; menekan ovulasi. Keuntungan: 

Perlindungan jangka panjang (sampai 5 tahun), pengembalian 

tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, tidak 

memerlukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu ASI. 

Keterbatasan: Membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk 

insersi dan pencabutan, tidak dapat menghentikan sendiri 

pemakaian kontrasepsi, melainkan harus pergi ke faskes untuk 

tindakan pencabutan. 

c) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

Suatu alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik fleksibel, 

dipasang dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang 

menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan. 

Waktu memulai setiap waktu dalam siklus haid (klien pasti tidak 

hamil), pascaabortus segera atau dalam waktu 7 hari, pasca 

persalinan: Dalam 10 menit setelah plasenta lahir (insersi dini 

pascaplasenta), sampai 48 jam pertama setelah melahirkan 

(insersi segera pasca persalinan), pada 4 minggu setelah 

melahirkan (perpanjangan interval pasca persalinan), pada 

waktu operasi sesarea (trans secarea). Pascasanggama yang 
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tidak terlindungi: 1-5 hari (kontrasepsi darurat). Terkait dengan 

jenis kontrasepsi ini termasuk dalam metode kontrasepsi jangka 

panjang (MKJP) dan waktu pemberiannya yang dapat segera 

mungkin stelah persalinan, maka pemilihan metode ini sangat 

efektif dan efisien dimana ibu pasca bersalin pulang ke rumah 

sudah langsung terlindungi dengan kontrasepsi dengan Couple 

Years Protection (CYP) yang panjang.  

Cara kerja: Mencegah terjadinya fertilisasi, dimana 

tembaga pada AKDR menyebabkan reaksi inflamasi steril, 

toksik buat sperma sehingga tidak mampu untuk fertilisasi. 

Keuntungan: Efektivitas tinggi, efektif segera setelah 

pemasangan, metode jangka panjang, tidak mempengaruhi 

kualitas dan volume ASI, dapat dipasang segera setelah 

melahirkan atau sesudah abortus (apabila tidak terjadi infeksi), 

dapat digunakan sampai menopause (1 tahun atau lebih setelah 

haid terakhir) Keterbatasan: Tidak baik digunakan pada 

perempuan dengan IMS atau perempuan yang sering berganti 

pasangan, diperlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan 

pelvik, klien tidak dapat melepas AKDR sendiri, mungkin 

AKDR keluar dari uterus tanpa diketahui, klien harus 

memeriksa posisi benang AKDR dari waktu ke waktu dengan 

cara memasukkan jari ke dalam vagina (sebagian perempuan 

tidak mau melakukan ini). 
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d) Kontrasepsi Mantap 

a. Metode Operasi Wanita (MOW) 

Merupakan metode kontrasepsi mantap yang bersifat 

sukarela bagi seorang wanita bila tidak ingin hamil lagi. 

Mengoklusi tuba falopii (mengikat dan memotong atau memasang 

cincin), sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Dapat 

dilakukan segera setelah persalinan atau setelah operasi sesar, 

sementara untuk non-operasi sesar, idealnya dilakukan dalam 48 

jam pasca persalinan dengan minilaparotomi (jika tidak bisa dalam 

waktu 2 hari pasca persalinan, ditunda sampai 4-6 minggu). 

Efektivitasnya tinggi, tidak mempengaruhi proses 

menyusui, tidak bergantung pada faktor senggama. Harus 

dipertimbangkan sifat permanen kontrasepsi ini (tidak dapat 

dipulihkan kembali, kecuali dengan operasi rekanalisasi), rasa 

sakit/ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan, 

harus dilakukan oleh dokter yang terlatih, sedikit efek samping 

seperti rasa sakit atau ketidak nyamanan dalam jangka pendek 

setelah tindakan. 

b. Metode Operasi Pria (MOP) 

Merupakan prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas 

reproduksi pria. Cara kerjanya mengoklusi vasa deferensia sehingga 

alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan 
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dengan ovum) tidak terjadi. Keuntungannya Efektivitasnya yang 

tinggi, sangat aman, morbiditas dan mortalitas jarang, tinggi tingkat 

rasio efisiensi biaya dan lamanya penggunaan kontrasepsi. 

Keterbatasammya tidak efektif segera (WHO menyarankan kontrasepsi 

tambahan selama 3 bulan setelah prosedur, kurang lebih 20 kali 

ejakulasi), komplikasi minor seperti infeksi, perdarahan, nyeri pasca 

operasi. Teknik tanpa pisau merupakan pilihan mengurangi perdarahan 

dan nyeri dibandingkan teknik insisi 

3. Penapisan  

a. Penapisan Calon Akseptor KB 

1) Penapisan metode kontrasepsi hormonal (pil, suntik, implant) 

Tabel 2.2 Penapisan metode kontrasepsi hormonal 
No Pertanyaan Ya Tidak  

1 Hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih    

2 Menyusui dan kurang dari 6 minggu paska salin   

3 Perdarahan/ perdarahan bercak antara haid setalah senggama   

4 Ikterus pada kulit atau sclera mata   

5 Nyeri kepala hebat   

6 Nyeri hebat pada betis atau gangue visual   

7 Tekanan darah diatas 160 mmHg (sistolis) atau 90 mmHg 

(diastolic) 

  

8 Massa atau benjolan pada payudara   

9 Sedang minum obatobatan epilepsy   

  Sumber: Sri Handayani, 2010; h: 37 

2) Penapisan metode kontrasepsi AKDR 

Tabel 2.3 Penapisan metode kontrasepsi AKDR  
No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Hari pertama haid terakhir 7 hari atau lebih   

2 Klien (atau pasangan) mempunyai pasangan seks lain.   

3 Infeksi Menular Seksual (IMS)   

4 Penyakit radang panggl atau kehamilan ektopik   

5 Haid banyak (>1-2 pemblut tiap 4 jam)   

6 Haid lama(>8hari)   

7 Disminorhoe berat yang membutuhkan analgetik atau   
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istirahat baring 

8 perdarahan/ perdarahan bercak anatara haiid atau setelah 

haid 

  

9 Gejala penyakit jantung vascular atau konginital   

 Sumber: Sri Handayani, 2010; h: 38 

 

3) Penapisan alat kontrasepsi mantap. 

a) Tubektomi 

Tabel 2.4 Penaapisan metode kontrasepsi Tubektomi 
No Keadaan Klien Ffasilitas Rawat Jalan Fasilitas Rujukan 

1 Keadaan umum 

(anamnesa dan 

oemeriksaan fisik) 

KU baik, tidak ada tanda 

penyakit jantung, paru, 

ginjal. 

DM tidak terkontrol, riwayat 

gangguan pembekuan darah, 

ada tanda penyakit jantung, 

paru atau ginjal  

2 Keadaan emosi Tenang Cemas, takut  

3 Tekanan darah  <160/100 mmHg >160/100 mmHg 

4 Berat badan 35-85 kg >85 kg;<35 kg 

5 Riwayat operasi 

abdomen/ panggul 

Bekas SC (tanpa perlekatan) Operasi abdomen, 

perlekatan atau terdapat 

kelainan panggul 

6 Riwayat radang 

panggul, kehamilan 

ektopik, apendiksitis 

Pemeriksaan dalam normal Pemeriksaan dalam ada 

kelainan 

7 Anemia Hb ≥8 gr% Hb< 8 gr% 

 Sumber: Sri Handayani, 2010; h: 38 

b) Vasektomi 

Tabel 2.5 Penapisan metode kontraepsi Vasektomi 
No Keadaa klien Fasilitas rawat jalan Fasilitas rujukan 

1 Keadaan umum 

(anamnesa dan 

pemeriksaan fisik) 

KU baik, tidak ada tanda 

penyakit jantung, paru, 

ginjal. 

DM tidak terkontrol, riwayat 

gangguan pembekuan darah, 

ada tanda penyakit jantung, 

paru atau ginjal 

2 Keadaan emosi Tenang Cemas, takut 

3 Tekanan darah <160/100 mmHg ≥160/100 mmHg 

4 Infeksi atau kelainan 

scrotum atau inguinal 

Normal Tanda-tanda infeksi atau ada 

kelainan 

5 Anemia Hb ≥ 8 gr% Hg < 8 gr% 

Sumber: Sri Handayani, 2010; h: 39 
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II. Tinjauan Asuhan Medis  

1. Pendokumentasian  

Proses Manajemen Kebidanan menurut Hellen Varney (1997(, 

menjelaskan bahwa manajemen meruakan proses pemecahan masalah 

dengan perorganisasian, pemikiran dan tindakan-tindakan yang logis 

dan menguntungkan baik bagi klien maupun bagi tenaga kesehatan. 

Dengan demikian proses manajemen harus mengikuti urutan yang 

logis dan penilaian yang terpisah-pisah menjadi satu kesatuan yang 

berfokus pada manajemen klien. 

Proses manajemen kebidanan terdiri dari tujuh langkah yang 

berurutan dansetiap langkah disempurnakan secara periodik. Proses 

dimulai dari pengumpulan data dasar sampai evaluasi. Ketuju langkah 

tersebut membentuk suatu kerangka lengkap yang dapat diaplikasikan 

dalam situasi apapun. Langkah-langkah tersebut : 

Langkah 1 : Pengumpulan Data Dasar  

Mengumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber 

yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada langkah ini dilakukan 

pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan 

untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, yaitu : Identitas 

klien, Riwayat kesehatan, Pemeriksaan fisik sesuai dengan 

kebutuhan, Meninjau data laboratorium.  

Langkah II : Interpretasi Data  
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Identifikasi yang benar terhadap diagnosis/masalah dan kebutuhan 

klien berdasarkan interpretasi yang benar atas dasar data-data yang 

telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan 

diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah/diagnosis yang 

spesifik. Diagnosis kebidanan adalah diagnosis yang ditegakkan 

oleh profesi (bidan) dalam lingkup praktik kebidanan dan 

memenuhi standar nomenklatur (tata nama) diagnosis kebidanan.  

Standard nomenklatur diagnosis kebidanan tersebut adalah : 

1) Diagnosis dan telah disahkan oleh profesi. 

2) Berhubungan langsung dengan praktisi kebidanan. 

3) Memiliki ciri khas kebidanan. 

4) Didukung oleh Clinical Judgement dalam praktik kebidanan. 

5) Dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan. 

Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosis/Masalah Potensial 

Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan 

rangkaian masalah dan diagnosis yang telah diidentifikasi. Langkah 

ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan 

pencegahan, bidan dapat bersiap-siap bila diagnosis/masalah 

potensial benar-benar terjadi. 

Langkah IV : Mengidentifikasi dan Menetapkan Kebutuhan yang 

Memerlukan Penanganan Segera 
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Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter untuk 

dikonsultasikan/ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan 

lainnya sesuai dengan kondisi klien. Data baru dikumpulkan dan 

dievaluasi kemnngkinan bias terjadi kegawatdaruratan dimana 

bidan harus bertindak segera untuk kepentingan kesehatan 

keselamatan jiwa ibu dan anak, 

Langkah V : Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh 

Melakukan perencaan menyeluruh yang merupakan kelanjutan dari 

manajemen terhadap diagnosis/masalah yang telah diidentifikasi 

/diantisipasi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya 

meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi pasien/masalah 

yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi 

terhadap wanita tersebut, apakah dibutuhkan penyuluhan, 

konseling, dan apakah merujuk klien atau masalah lain. 

Langkah VI : Melaksankan Perencanaan 

Rencana asuhan yang menyeluruh dilakukan secara efisien dan 

aman. Pada saat bidan berkolaborasi dengan dokter untuk 

menangani klien yang mengalami komplikasi, maka bertanggung 

jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan yang menyeluruh 

tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan 

biaya serta meningkatkan mutu dari suan klien. 
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Langka VII : Evaluasi 

Melakukan evaluasi keefektfan dari asuhan yang sudah diberikan 

meliputi pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan 

sebagaimana yang telah teridentifikasi di dalam masalah dan 

diagnosis. Pendokumentasian Manajemen Kebidanan dengan 

Metode SOAP. 

2. Pendokumentasian asuhan kebidanan dengan cara SOAP 

Pendokumentasian manajemen kebidanan dengan metode SOAP. 

S (Data Subjektif)    

Pengkajian Data yang diperoleh dengan anamnesa, berhubungan 

dengan masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai 

kekawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan 

langsung/ringkasan yang berhubungan langsung dengan diagnosis, 

data akan menguatkan diagnosis yang akan disusun. Data yang ditulis 

hanya yang mendukung dari diagnose saja. 

O (Data Objektif) 

Data berasal dari hasil observasi yang jujur dari pemeriksaan fisik 

pasien, pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan diagnostik lainnya. 

Catatan medic dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat 

dimasukkan dalam data objektif, data ini akan memberikan bukti 

gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis. 
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A (Assesment/Analysis)  

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesehatan impulan) 

dari data subjektif dan objektif. Analisis yang tepat dan akurat 

mengikuti perkembangan data pasien akan menjamin cepat 

diketahuinya perubahan pasien, dapat terus diikuti dan diambil 

keputusan/tindakan yang tepat. Analisis/assessment merupaksn 

pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Varney langkah 

kedua, ketiga, dam keempat yang menyangkut diagnosis/masalah 

potensial serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan segera 

untuk antisipasi diagnosis/maslaah potensial dan kebutuhan tindakan 

segera harus diidentifikasi menurut kewenangan bidan (tindakan 

mandiri, kolaborasi dan rujukan). 

P (Planning/Penatalaksamaa) 

Perencanaan dibuat saat ini dan yang dari datang. Rencana asuhan 

disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang bertujuan 

untuk mengusahakan kesejahteraannya. Menurut Elen Varney masuk 

pada langkah kelima, keenam dan ketujuh. Pelaksanaan asuhan sesuai 

rencana yang telah disusun sesuai dengan keadaan dan dalam rangka 

mengatasi masalah pasien (Asih, Yusari, 2016 h. 55-59). 

III. Aspek Hukum 

1. Landasan hokum kewenangan bidan  

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Praktik Kebidanan   

Praktik Kebidanan 
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Pasal 41  

(1) praktik kebidanan dilakukan di: 

a. Tempat praktik mandiri bidan : 

b. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 

(2) Praktik kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan serta 

mematuhi kode etik, standar profesi, standar  pelayanan profesi, 

dan standar prosedur operasional. 

Pasal 42 

(1) Pengaturan, penetapan dan pembinaan praktik kebidanan 

dilaksanakan oleh konsil. 

(2) Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian 

dari konsil tenaga kesehatan Indonesia yang diatur dengan peraturan 

presiden. 

Pasal 43 

(1) Bidan lulusan pendidikan diploma tiga hanya dapat melakukan 

praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

(2) Bidan lulusan pendidikan profesi dapat melakukan praktik 

kebidanan di tempat praktik mandiri bidan dan di fasilitas 

kesehatan lainnya. 

(3) Praktik mandiri bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan hanya pada 1 (satu) tempat praktik mandiri bidan. 

 



92 
 

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan …, Anggita Kusuma Putri, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

 
 

Pasal 44 

(1) Bidan lulusan pendidikan profesi yang menjalankan praktik 

kebidanan di tempat praktik mandiri bidan wajib memasang papan 

nama praktik. 

(2) Ketentuan mengenai papan nama praktik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

peundang-undangan. 

(3) Bidan yang tidak memasang papan nama praktik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa: 

a. Teguran lisan; 

b. Peringatan tertulis; 

c. Denda administrasi; dan/atau 

d. Pencabutan izin. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi 

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 

peraturan menteri. 

Pasal 45 

(1) Bidan yang menjalankan praktik kebidanan di tempat praktik 

mandiri bidan wajib melengkapi sarana dan prasarana pelayanan 

sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(2) Bidan yang tidak melengkapi sarana dan prasarana pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenal sanksi administrative 

berupa: 

a. Teguran lisan; 

b. Peringatan tertulis; 

c. Denda administrstif; dan/atau 

d. Pencabutan izin. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan 

menteri. 

Tugas dan Wewenang  

Pasal 46 

(1) Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan bertugas 

memberikan pelayanan yang meliputi: 

a. Pelayanan kesehatan ibu; 

b. Pelayanan kesehatan anak; 

c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana; 

d. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau  

e. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. 

(2) Tugas bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan secara bersama atau sendiri. 
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(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel. 

Pasal 47 

(1) Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan dapat berperan 

sebagai : 

a. Pemberi pelayanan kebidanan; 

b. Pengelola pelayanan kebidanan; 

c. Penyuluh dan konselor; 

d. Pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik; 

e. Penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan; 

dan/atau 

f. Peneliti. 

(2) Peran bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 48 : bidan dalam menyelenggarakan praktik kebidanan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47, harus sesuai 

dengan kompetensi dan kewenangan. 

 


